
 
 

 
 
GMINA CIEPŁOWODY 
          ul. Kolejowa 3 
    57-211 Ciepłowody 

REGON: 890718432 
NIP: 887-16-35-208  
 
Dane postępowania: 
Znak sprawy: BGP.271.5.2022 
ID postępowania: 5498b495-5c34-4466-afd2-ba7a60d1b602 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi 
unijne określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku   Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp 
Tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
Nazwa nadana zamówieniu: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 
MIEJSCOWOŚCIACH STARY HENRYKÓW, TARGOWICA, JANÓWKA, JAKUBÓW Z TŁOCZNĄ SIECIĄ 
PRZESYŁOWĄ DO MIEJSCOWOŚCI DOBRZENICE” 
 

Ciepłowody, dnia 15 kwietnia 2022 roku   
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, 
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający, Gmina Ciepłowody działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą Pzp., udostępnia treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego i 
udziela w tym zakresie wyjaśnień. 

 
Pytanie 1: 
„W związku z wymaganym odtworzeniem nawierzchni dróg z mieszanki mineralno-bitumicznej 
oraz nawierzchni betonowych i z polbruku opisanym w pkt. 2.6 PFU prosimy o informację czy 
odtworzenie nawierzchni obejmuje całą szerokość jezdni czy miejsca prowadzenia robót (po 
wykopach). Sposób odtworzenia nawierzchni ma znaczący wpływ na wycenę przedsięwzięcia.” 
Odpowiedź: 
Zakres odtworzenia nawierzchni dróg wynikać będzie z uzgodnień z poszczególnymi 
zarządcami dróg. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień leży po stornie Wykonawcy na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej.  
 
Pytanie 2: 
„Prosimy również o wskazanie zarządców powyższych dróg.” 
Odpowiedź:  
Zarządcy dróg: 
- gminne – Gmina Ciepłowody 
- powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich 
 
Pytanie 3: 
„We wstępie PFU wskazano do zaprojektowania i wykonania 69,00 m sieci wodociągowej PE Ø 110, 
natomiast w pkt. 2.3.1 - 84,40 m sieci wodociągowej PEØ110 w związku z czym prosimy o 
wyjaśnienie czy dotyczy to tej samej sieci i które dane należy przyjąć do wyceny.” 
 Odpowiedź: 
Dotyczy to tej samej sieci – dane jakie należy przyjąć do wyceny – 84,40m. 
------------------------------------------------------ 
 
Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
Termin składania ofert nie ulega zmianie.  
                                                                                                                                           Łukasz Białkowski 
                                                                                                                                      Wójt Gminy Ciepłowody 

………………………………………. 
                      (Kierownik Zamawiającego) 
 
  Sporządziła: Komisja Przetargowa 
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