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Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w post ępowaniu  

 
  
Wyjaśnienia tre ści zapytania ofertowego dotycz ącej postepowania                                
o zamówienie na przygotowanie dokumentacji technicz nej dla zadania 
inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczysz czalni ścieków                       
w Pęczniewie”. 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BIP i na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 13.07.2016 roku na przygotowanie 
dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa                                   
i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”. 
 
W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści zapytania ofertowego  
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytania:  
1) Jakie formy ochrony przyrody znajduj ą się na terenie planowanego 
przedsi ęwzięcia – Zamawiający wyjaśnia, iż na terenie planowanego 
przedsięwzięcia według Ustawy o ochronie przyrody znajdują się następujące formy 
przyrody:  
- Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu; 
- Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony - Zbiornik Jeziorsko PLB 100002 
 
2) Dlaczego raport o oddziaływaniu na środowisko został wył ączony z zakresu 
przedmiotu zamówienia – Zamawiający wyjaśnia, iż na tym etapie Zamawiający nie 
jest w stanie określić, czy jest wymagany raport o odziaływanie na środowisko. 
Zatem Zamawiający zdecydował, iż przedmiotowy dokument zostanie w razie 
potrzeby przygotowany w oddzielnym postepowaniu.  
3) czy dla terenu planowanego przedsi ęwzięcia jest obowi ązujący Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Zamawiający wyjaśnia, iż na terenie 
planowanego przedsięwzięcia nie został opracowany Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
4) co jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych - rów melioracyjny, rzeka, 
jezioro. Jaka jest odległo ść od oczyszczalni do odbiornika – Zamawiający 
wyjaśnia, iż odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Pichna w km 1+760 
zgodnie z pozwoleniem, odległość około 50 m od oczyszczalni. 
5) jaka jest aktualna moc przył ączeniowa - Zamawiający wyjaśnia, iż aktualna moc 
umowna wynosi 15kW. 
6) zgoda na zast ąpienie planu BIOZ informacj ą BIOZ – Zamawiający nie wyraża 
zgody na zastąpienie planu BIOZ informacją BIOZ.  
7) jaki jest termin obowi ązywania pozwolenia wodnoprawnego - Zamawiający 
informuje, iż termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego mija 31.12.2020 
roku. 



8) jakie s ą ostatnie wyniki bada ń ścieków oczyszczonych - Zamawiający poniżej 
prezentuje dopuszczalne wartości uwzględnione w pozwoleniu wodnoprawnym oraz 
ostatnie wyniki badań ścieków oczyszczonych:  
BZT5 40mgO2/l - ostatnie wyniki  3,0 mgO2/l 
ChZT 150mgO2/l - ostanie wyniki 15,0 mgO2/l 
Zawiesina 50mg/l- ostatnie wyniki  8,0 mg 
9) co oznacza okres perspektywiczny na opracowanie bilansu ścieków - czy 
przepustowo ść 120 m3/d obejmuje okres perspektywiczny. Jak to si ę ma do 
ilości mieszka ńców Gminy. Jaka jest aktualna przepustowo ść oczyszczalni - 
Zamawiający wyjaśnia, iż obecnie RLM wynosi 1058, gmina liczy 3590 mieszkańców 
- stan na 31.12.2015, przepustowość oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodno-
prawnym Q roczne 16.243,0 m3/rok. 
10) jaką średnic ę posiada sie ć wodoci ągowa na terenie oczyszczalni - sprawy 
zabezpieczenia ppo ż. Jaką średnic ę posiada kolektor ścieków oczyszczonych - 
Zamawiający wyjaśnia, iż średnica wynosi - fi 110. Zabezpieczenie PPOŻ –istniejący 
hydrant. 
 
Jednocześnie Zamawiający w pozostałych kwestiach dotyczących wydłużenia 
terminu składania ofert oraz terminu wykonania projektu nie wyraża zgody na 
jakiekolwiek zmiany w tym zakresie.  
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