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Sprawa nr 57/2006/RZP 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonanie siedmiu powierzchniowych otworów geologicznych 
dla rozpoznania złoŜa węgla kamiennego w obszarze Byczyna i Dąb w latach 2007-
2009”. 

 

 

W związku z otrzymanymi dn. 09.01.2007r. zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie siedmiu 

powierzchniowych otworów geologicznych dla rozpoznania złoŜa węgla kamiennego w obszarze 

Byczyna i Dąb w latach 2007-2009”,  na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w załączeniu cytujemy pytania jednego z Wykonawców oraz odpowiedź Zamawiającego. 

 
Załącznik:: 
Wyjaśnienia treści SIWZ 



 

Załącznik do pisma z dnia 11.01.2007r. 
 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Pytania i odpowiedzi 
 
 

Sprawa nr 57/2006/RZP 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonanie siedmiu powierzchniowych otworów geologicznych 
dla rozpoznania złoŜa węgla kamiennego w obszarze Byczyna i Dąb w latach 2007-
2009”. 

 
 
Pytania: 
1. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt prac geologicznych na podstawie którego będą 

prowadzone prace objęte zamówieniem? 
2. JeŜeli tak, to czy istnieje moŜliwość wglądu w treść w/w opracowania? 

 
Odpowiedź: 
- Południowy Koncern Węglowy S. A. posiada projekt prac geologicznych na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoŜa węgla kamiennego w obszarze Dąb, oraz projekt prac geologicznych dla 
rozpoznania złoŜa węgla kamiennego w obszarze Byczyna uaktualniony aneksem, 

- Projekty te nie są zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej zgodnie z 
art.33.1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

- Południowy Koncern Węglowy S. A. posiada koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoŜa 
węgla kamiennego w obszarze Dąb a takŜe koncesję łączną na poszukiwanie i rozpoznawanie 
oraz eksploatacje złoŜa węgla kamiennego w obszarze Byczyna;  projekty prac geologicznych 
były  załącznikami do wniosków  koncesyjnych, 

- W projektach prac geologicznych nie znajdują się ustalenia dotyczące zakresu prac 
geologicznych w otworach, których nie byłoby w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wgląd w treść projektów nie ma wpływu na przygotowanie oferty, 

- Projekty prac geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złoŜa węgla kamiennego w 
obszarze Dąb i Byczyna zawierają informacje wykraczające poza zakres rzeczowy przetargu, 

Zarówno koncesje jak teŜ projekty prac geologicznych zostaną udostępnione Wykonawcy z 
którym będzie podpisana umowa, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 


