
Janowice Wielkie, dnia 16.05.2016 r. 

Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2,  

58-520 Janowice Wielkie 

 

Nazwa zapytania ofertowego: „Redukcja do wartości określonej prawem poziomu zawartości 

arsenu w wodzie uzdatnianej w następstwie procesu uzdatniania wody na ujęciu w 

Miedziance gm. Janowice Wielkie.”  

 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI   ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający   zgodnie z zapytaniem ofertowym prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.)informuje, że  w 

w/w postępowaniu wpłynęły w dniu  13.05.2016 r.  pytania, na które Zamawiający udzielił poniższej 

odpowiedzi: 

 

Pytanie Wykonawcy nr 1. 

Proszę o załączenie wyników badań wody uzdatnionej i surowej. 

Odpowiedzi Zamawiającego. 

Zamawiający w formie załącznika nr 1 dołącza do niniejszych odpowiedzi scan wyników badań wody. 

Pytanie Wykonawcy nr 2. 

Proszę o załączenie aktualnego schematu istniejącej stacji wraz z rzutem tej stacji oraz rysunków 

konstrukcji budynku.  

Odpowiedzi Zamawiającego. 

Z uwagi na fakt iż dokumentacja o którą pyta Wykonawca jest bardzo obszerna, rysunki umieszczone 

są na dużych arkuszach papierowych Zamawiający informuje, że nie ma  możliwości technicznych 

zrobienia scanów dokumentacji i udostępnienia jej w formie elektronicznej. Natomiast istnieje 

możliwość wglądu oraz udostępnienia  dokumentacji wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. 

Pytanie Wykonawcy nr 3 
Proszę o podanie wydajności stacji. 

Odpowiedzi Zamawiającego. 

Wydajność stacji wynosi do 600 m
3
/dobę. 

Pytanie Wykonawcy nr 4 

Proszę podać informację czy działka na której znajduje się stacja jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego ? 

Odpowiedzi Zamawiającego. 

Działka o nr 174/3 na której znajduję się stacja uzdatniania wody znajduje się na terenie objętym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Pytanie Wykonawcy nr 5 

Proszę o podanie informacji czy inwestor przewiduje przedłużenie terminu wykonania w razie 

konieczności uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

Odpowiedzi Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wydłużenia wykonania dokumentacji. 

Pytanie Wykonawcy nr 6 

Proszę o informację czy inwestor posiada mapę do celów projektowych w zakresie inwestycji. 

Odpowiedzi Zamawiającego. 

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych w zakresie inwestycji.  

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie  

             Kamil Kowalski  
Otrzymują: 
1.Wykonwca 

2.BIP UG Janowice Wielkie 

3.a/a 


