
Zębowice, dnia 20.04.2010r 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : WWW.zebowice.pl     

Dotyczy : 
 
 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zębowice 
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody 
dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w 

Kadłubie Wolnym 
Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 97266 – 2010 z dnia 
08.04.2010r 
 
W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące 
zapytania: 
  
1.wg pktu II.1.3 ogłoszenia przedmiotem zamówienia jest: 
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...., 
- budowa sieci wodociągowej .... 
wg pktu I.2): 

- wysokość wadium dla części 1 – 14 000,00 zł, 
- wysokość wadium dla części 2 – 10 000,00 zł. 
wg SIWZ pkt 5.2.a) 
- część 1 – wykonanie sieci wodociągowej ...., 
- część 2 – wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Prosimy o precyzyjne  i jednoznaczne określenie, które zadanie jest częścią pierwszą, a 
które częścią 2 i jaka jest wysokość wadium dla każdego zadania. 
 
Odpowiedź: 
Wyjaśniono w zawiadomieniu nr 3 
 
2. Dotyczy pktu III.3.5) ogłoszenia. 
Czy zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł dotyczy obu 
zadań łącznie, czy zabezpieczenie w tej wysokości jest wymagane dla każdego 
zadania? 
 
Odpowiedź: 
Dla każdego zadania po 500 000,00 zł 
 
3. Dotyczy pktu IV.3.1.3.8) 
Jak należy rozumieć „likwidację istniejących szamb...”, czy jako: 
- wypompowanie szamb i zasypanie, 

http://www.zebowice.pl/


- rozebranie konstrukcji szamba, 
- czy tylko ominięcie kolektorem istniejącego szamba? 

 
Odpowiedź: 
Wypompowanie i zasypanie szamba. 
 
4. Załączona dokumentacja i specyfikacje techniczne dotyczą tylko budowy sieci wodnej 
wraz z ze zbiornikiem. 
Czy zamawiający posiada chociaż uproszczoną dokumentację lokalizacji oczyszczalni i 
rozsączania na poszczególnych działkach – na podkładzie mapy zasadniczej ( 1: 500 
lub 1: 1000)? 
 
Odpowiedź: 
Mapki z usytuowaniem oczyszczalni zamieszczono na stronie zamawiającego. 
 
5. Jaka jest wielkość i kształt działek? 
Informacja ta jest niezbędna, ponieważ musi istnieć możliwość wjazdu koparki i dźwigu 
na posesję do zamontowania oczyszczalni (około 5 t), oraz musi być dostępny teren 
(WOLNY) o powierzchni około 100 m2 (25*4m) do wykonania rozsączania. 
 
Odpowiedź: 
 
Wielkość i kształt działek odczytać należy z zamieszczonych na stronie map. 
 


