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Orli Staw, dnia 4 marca 2016 r. 

UA.271.1.5.2016                                                                           

         

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa studni 

głębinowej nr 1 na ujęciu w miejscowości Prażuchy Nowe dla Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – 

nr ogłoszenia  21381 - 2016 z dnia 01.03.2016 r. 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny 

Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164) udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie: 

„Czy przedmiotowe wykonanie studni głębinowej na ujęciu w miejscowości Prażuchy Nowe 

dla ZUOK ,,Orli Staw’’ może być wykonane przy zastosowaniu metody wiercenia okrętnie 

udarowego z zastosowaniem rur osłonowych fi 610 mm lub fi 508 mm do głębokości 

końcowej 22 m ppt.? 

 

Przedmiotem zamówienia są prace wiertnicze,  zakup materiałów do zabudowy, nadzór 

geologiczny podczas wiercenia, wykonanie badań fizyko-chemicznych tak? Przedmiotem 

zamówienia nie jest sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej zawierającej wyniki prac 

wiertniczych?  

 

W projekcie robót geologicznych wskazano konieczność wykonania badań fizyko-

chemicznych i bakteriologicznych wody a także badania granulometryczne skał, a ponadto 

wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej.  

 

Zwracamy się z prośba o sprecyzowania, co do wykonania jest w gestii Wykonawcy.  

 

Jak wyglądają kwestia rozliczenia zamówienia w przypadku nie nawiercenia warstwy 

wodonośnej , Wykonawca poniósł koszty robót wiertniczych i zakupu materiałów?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie studni w technologii wiercenia okrętnego - udarowego z 

zastosowaniem rur osłonowych o odpowiedniej średnicy. 
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Przedmiot zamówienia został określony w SIWZ, w tym w szczególności w Projekcie robót 

geologicznych – IV Części SIWZ oraz Przedmiarze robót – V Części SIWZ. 

 

Zamówienie nie obejmuje sprawowania nadzoru geologicznego przez Wykonawcę. 

 

Zamówienie nie obejmuje wykonania badań granulometrycznych skał oraz nie obejmuje 

sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji hydrogeologicznej. 

 

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie Zamawiający w § 3 Wzoru umowy – II Części SIWZ 

dodaje ust. 10 w następującym brzmieniu: 

„10. W przypadku, gdy po wykonaniu otworu hydrogeologicznego do zakładanej w Projekcie 

robót geologicznych głębokości, nie zostanie nawiercona warstwa wodonośna, to: 

1) fakt ten zostanie odnotowany przez Wykonawcę w Dzienniku robót i potwierdzony 

przez Inspektora nadzoru (nadzór geologiczny), 

2) Inspektor nadzoru (nadzór geologiczny) określi wartość wykonanego zakresu 

zamówienia przez Wykonawcę i przedstawi go w Protokole wykonania elementów. 

Zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół wykonania elementów 

będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany 

zakres prac, 

3) z chwilą zapłaty przez Zamawiającego faktury, o której mowa w pkt 2) umowę niniejszą 

uważa się za wykonaną a strony nie będą wnosiły  wobec siebie żadnych roszczeń.” 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) powyższe 

odpowiedzi w części w jakiej modyfikują dotychczasowe postanowienia SIWZ – stają się 

integralną częścią SIWZ.  

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia 

się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

1) pkt 16 IDW – I Części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

16.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 17 marca 2016 r. do godz. 10.00 

 

16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
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Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu pn. „Budowa studni głębinowej nr 1 na ujęciu w miejscowości 

Prażuchy Nowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”” 

Nie otwierać przed dniem: 17 marca 2016 r. godz. 10.05 

 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.” 

 

2) pkt 18.1. IDW – I Części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„18.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”, Orli Staw 2, 62 834 Ceków. 
 

w dniu 17 marca 2016 r. o godz. 10.05 ” 

 

 

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

                    Z poważaniem 

            Przewodniczący Zarządu  

           Związku Komunalnego Gmin 

         „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

          (-) 

              Daniel Tylak 


