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Nazwa Postępowania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 

zapytanie ponowne 

Ojrzeń, 20.02.2018 r. 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta Gminy Ojrzeń. 

Siedziba:  Urząd Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń 

REGON:130378338 

NIP: 566-187-43-65 

Strona internetowa: www.ojrzen.pl  

Adres strony internetowej BIP: www.ugojrzen.bip.org.pl  

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego sekretariat@ojrzen.pl   

Postępowanie: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 

zapytanie ponowne, znak: ZPU.271.4.2018, prowadzone na podstawie rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy 

technicznej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106) 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

W dniu 19.02.2018 r. jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. 

Poniżej prezentujemy treść zapytania, wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z postanowieniami 

zapytania ofertowego w tym zakresie. 

Pytanie wykonawcy: 

„W opisie przedmiotu zamówienia podano wymóg, że: 

  

“Maksymalny koszt eksploatacji liczony jako suma: 

 

- energii elektrycznej, przy założeniu: ceny na poziomie: 0,6 [zł/kWh] netto (energia i dystrybucja), 

liczonej jako zużycie wszelkich odbiorników   funkcjonujących w oczyszczalni, urządzeń 

technologicznych (pomp, wentylatorów, napowietrzaczy itp.). 

- polielektrolitu, przy założeniu ceny ryczałtowej rocznego zużycia 3.000 netto  

- utylizacji odpadów (osady, skratki i piasek), przy założeniu ceny za tonę na poziomie: 129,60  

- analiz ścieków i osadów przy założeniu ceny ryczałtowej 5.000, zł rocznie netto  

- opłat środowiskowych przy założeniu ceny ryczałtowej 2.000,00 (opłata brutto równa się opłacie 

netto) 

 

nie może być wyższy niż 0,7 zł/m 3 netto oczyszczanych ścieków, przy założeniu maksymalnej 

wydajności dobowej oczyszczalni – 200 m 3 oczyszczanych ścieków.” 
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Wymienione składowe nie zawierają podatków od nieruchomości, amortyzacji, płac i narzutów na 

płace, opłat serwisowych oraz tworzenia funduszu remontowego. 

W związku z powyższym czy czynniki wymienione poza opisem przedmiotu zamówienia będą brane 

pod uwagę przy ocenie wykonania dzieła? 

Tym bardziej, że od 1 stycznia b.r. składowe takie jak opłaty środowiskowe, inaczej będą 

uwzględniane w kalkulacjach stałych niż dotychczas.” 

 

Odpowiedź zamawiającego: 

Czynniki wymienione poza opisem przedmiotu zamówienia nie będą brane pod uwagę, nie 

należy ich uwzględniać w wyliczeniach. Należy kalkulować tylko te czynniki, które 

wskazano w treści zapytania. Ponadto, czynniki cenotwórcze wskazane ryczałtowo, nie 

mogą być modyfikowane przez Wykonawców – czyli muszą być uwzględnione w kalkulacji 

w takiej wysokości, w jakiej zostały podane. 

         Zdzisław Mierzejewski 

         Wójt Gminy Ojrzeń 
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