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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 V 

Ojrzeń, 12.10.2018 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 V, znak: ZPU.271.15.2018, prowadzone na podstawie rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków 

dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 396) 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W dniu 12.10.2018 r. wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego – uściślające 

poprzednio udzielone odpowiedzi. Poniżej prezentujemy treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, 

zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego w tym zakresie. 

PYTANIA WYKONAWCY NR 1  

Pytanie nr 1 wykonawcy: 

„W związku z otrzymaniem odpowiedzi (za które bardzo dziękuję) na zadane pytania, bardzo proszę 

o uściślenie odpowiedzi na pytanie nr 2, gdyż z treści odpowiedzi nie wynika jasno, która cena 

za oczyszczenie 1 m3  ścieków jest obecnie obowiązująca: z PFU - 0,7 zł, czy z Zapytania: 2,30 

zł.” 

Odpowiedzi zamawiającego: 

Obowiązująca jest wartość wskazana w zapytaniu ofertowym (na co zresztą wskazują zapisy w 

formularzu oferty: „Oświadczam, że zaoferowana oczyszczalnia, nie posiada kosztu eksploatacji 

wyższego niż wskazany powyżej, czyli 2,30 zł/m3 netto (obliczonego zgodnie z wskaźnikami i 

poziomem cen wskazanym  w zapytaniu ofertowym)”), czyli wartość 2,30 zł/m3 netto.  
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