
 

 
 

Jaworzno, dnia 12.11.2009 r. 
 

 
Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
 
 

Sprawa nr 32/2009/EEZP/AW 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wykonanie dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.  
w roku 2010 otworu geologicznego z powierzchni do pokładu 318/3, dla 
rozpoznania złoŜa węgla kamiennego „Brzezinka-1”. 

 
 

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie w latach 2010-2011 
dwóch  otworów geologicznych z powierzchni dla rozpoznania złoŜa węgla kamiennego 
„Brzezinka 1”na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania 
Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie1  
 
„Kto będzie sprawował nadzór geologiczny i czy to jest po stronie wykonawcy”. 
 
Odpowiedź 1: 
 
Nadzór geologiczny nad wierceniem sprawuje osoba posiadająca uprawnienia geologiczne 
kategorii II, zatrudniona przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 2  
 
„Czy jest do wglądu zatwierdzony projekt prac geologicznych, jeśli tak prosimy o udostępnienie 
projektu.” 
 
Odpowiedź 2: 
  
Wiercenie otworu geologicznego do pokładu 318/3 wykonywane będzie w ramach koncesji na 
rozpoznawanie złoŜa węgla kamiennego w obszarze „Brzezinka-1”, projekt prac geologicznych 
jest załącznikiem do wniosku koncesyjnego i nie jest zatwierdzany odrębną decyzją. Projekt prac 
geologicznych dla rozpoznania złoŜa węgla kamiennego „Brzezinka” jest do wglądu w siedzibie 



 

Zamawiającego. 
 
Pytanie 3  
 
„Czy PKW jest właścicielem terenu na którym będzie wiercenie otworu, a jeśli nie to kto jest 
właścicielem terenu (prosimy o podanie nr działki).” 
 
Odpowiedź 3: 
 
Południowy Koncern Węglowy S.A. nie jest właścicielem terenu na którym planowane jest 
wiercenie otworu geologicznego. Ustalenie właściciela terenu i nr działki, uzyskanie zgody na 
wejście w teren i wypłacenie odszkodowanie za jego zajęcie leŜy po stronie Wykonawcy otworu.  
 
Pytanie 4  
 
„Czy jest konieczna wycinka w kompleksie leśnym.” 
 
Odpowiedź 4: 
 
Otwór zlokalizowany jest na skraju łąki połoŜonej wzdłuŜ cieku wodnego – Rów Kosztowski, w 
kompleksie leśnym. Decyzję o ewentualnej wycince drzew podejmie Wykonawca w zaleŜności na 
przykład od typu posiadanego urządzenia wiertniczego czy wymaganej powierzchni terenu 
niezbędnej do odwiercenia otworu. 
 
Pytanie 5  
 
„Prosimy o udostępnienie mapy z dokładną lokalizacją otworu.”  
 
Odpowiedź 5: 
 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:10 000 jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
Mapa, którą dysponuje Zamawiający jest załącznikiem nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia  
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
 


