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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, 

polegającego na Roboty hydrogeologiczne polegające na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – 

eksploatacyjnego S-1 i S-2  w miejscowości Komańcza. 

 

1 . Zakres robót na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 nie przewiduje konieczności 

opracowania operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego jakim jest studnia. Zgodnie z art. 16 

pkt. 65 Prawa wodnego USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. 2021 poz. 2233 jest to wymagane. W nawiązaniu 

do zapisu znajdującego się w punkcie 12 (kropce) IWZ Zapytania ofertowego, Zamawiający wzywa do 

"wykonanie wszelkich koniecznych a nie wymienionych wyżej opracowań, niezbędnych w celu uzyskania 

uzgodnień, opinii i pozwoleń." 

W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmian w zakresie zadania i dopisanie w/w operatu. Jest to istotny 

cennik cenotwórczy. 

 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych. 

2.  Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie jak Zamawiający będzie traktował rozliczenie otworu negatywnego. 

Według zapisu w treści zakresu zamówienia "19. Otwór negatywny – ustala się kryterium otworu przy wydajności 

mniejszej niż 0,2 m3/h".  Czy po ustaleniu na podstawie pompowań pomiarowych osiągnięcia tego kryterium i 

zakwalifikowania otworu jako negatywny w nawiązaniu do zapisu zawartego w § 5 wzoru umowy "3. 

Zamawiający przewiduje ewentualną likwidację otworu w przypadku negatywnego wyniku. 

Wówczas należne wynagrodzenie zostanie rozliczone jak za wykonanie otworu poszukiwawczego." Proszę o 

wyjaśnienie czy rozliczenie będzie ryczałtowe dla całego zadania czy jednak Zamawiający przewiduje kwotę 

odrębną wynagrodzenia za wykonanie otworu negatywnego - otworu poszukiwawczego a nie poszukiwawczo-

eksploatacyjnego, tym bardziej, że wówczas nie będzie konieczności wykonywania pozwoleń wodnoprawnych 

ani na urządzenie wodne ani na usługę wodną, nie będzie się wykonywać czynności związanych z ..."11. Głowica 

stalowa (wg. PRG), 15. Analiza wody – 1 próbka, pobór, transport analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne 

wody". 

W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmian w zakresie zadania i dopisanie ewentualnego rozliczenia 

otworu negatywnego. Jest to istotny cennik cenotwórczy. 

Odpowiedz: Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe dla zadania polegającego na wykonaniu odwiertu 

poszukiwawczo – eksploatacyjnego. 

 

 

 

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić w sporządzanej ofercie. 

 

Wójt Gminy Komańcza 
(-) 

Roman Bzdyk 
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym ) 

 


