
Warszawa, dnia 02.12.2022 r.

EZP.26.197.2.2022.PZ                                                                                             

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie projektu robót geologicznych, otworów 
wiertniczych, badań laboratoryjnych oraz dokumentacji geologicznej innej niż dokumentacja geologiczna złoża 
kopaliny, dotyczącej prac kartografii geologicznej w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego, 
oznaczenie sprawy: EZP.26.197.2022.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) W CZĘŚCI 1-3

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. 
zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. 
W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:
Czy PIG-PIB będzie posiadał od właścicieli gruntów zgodę na wejście w teren w celu wykonania prac wiertniczych. 
(oczywiście po zatwierdzeniu PRG) 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 i nr 2 do SWZ to Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
na własny koszt i odpowiedzialność zgód właścicieli nieruchomości niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy – dotyczy 
wszystkich części. 

Pytanie 2:
Czy PIG-PIB ma propozycje w których miejscach wykonać projektowany otwór wiertniczy, czy jest to po stronie projektanta 
PRG.

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w opracowaniach stanowiących załączniki nr 1 do OPZ dla części I i II Zamówienia na mapkach 
w Kartach charakterystyki obszarów wskazano proponowane lokalizacje otworów wiertniczych. 
Natomiast w opracowaniu stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ dla części III Zamówienia Zamawiający nie wskazywał 
proponowanej lokalizacji otworów, a jedynie podał ich proponowaną liczbę i metraż w granicach każdego obszaru.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SWZ przedstawione w opracowaniach liczby i lokalizacje 
otworów oraz ich głębokość należy traktować jako wstępnie projektowane. Wykonawca na podstawie własnego 
doświadczenia, szczegółowych oględzin w terenie i biorąc pod uwagę dostępność terenu może zmodyfikować te wartości 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 3:
Załączone do SIWZ - zał. 3a i 3b nie da się rozpakować. Prosilibyśmy o ponowne dołączenie tych załączników z możliwością 
ich rozpakowania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 01.12.2022r. dla części 3 ponownie opublikował Załączniki nr 3a i 3b do SWZ w postaci plików .pdf.



Pytanie 4:
Warunek określony w pkcie 8.2.6 - tj. dysponowanie urządzeniem wiertniczym do wierceń mechanicznych obrotowych lub 
udarowych o średnicy nie mniejszej niż 6” nie powinien być obligatoryjny. Do celu określonego w ramach przedmiotu 
zamówienia możliwe jest zastosowanie również urządzeń o średnicy mniejszej niż 6" np. 110mm. Prosimy o zmianę tego
zapisu na następujący: "W zakresie technicznym – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. urządzeniem wiertniczym do wierceń mechanicznych 
obrotowych lub udarowych o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i o zasięgu wiercenia co najmniej 20 m głębokości, wraz z 
podstawą dysponowania nim – dotyczy każdej części".

Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisów SWZ w następującym zakresie:

1. Specyfikacja Warunków zamówienia pkt 8.2.6 otrzymuje nowe brzmienie:
„w zakresie technicznym – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. urządzeniem wiertniczym do wierceń mechanicznych 
obrotowych lub udarowych o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i o zasięgu wiercenia co najmniej 20 m głębokości, 
wraz z podstawą dysponowania nim – dotyczy każdej części.”

2. Załącznik nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1,  
a. pkt. II – Etap II – otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonania nie mniej niż 46 otworów wiertniczych do głębokości 7-15 m p.p.t., o łącznym metrażu co najmniej 
510 mb, metodą mechaniczno-obrotową lub udarową o średnicy minimalnej 110 mm wraz z pobraniem nie 
mniej niż 115 próbek kruszywa naturalnego;”

b. pkt. IV ppkt 1) – otrzymuje brzmienie”
”wykonaniu nie mniej niż 46 otworów wiertniczych o głębokości od 7 do 15 m p.p.t., o łącznym metrażu co 
najmniej 510 mb. Otwory należy wykonać zgodnie z opracowanym w etapie I zamówienia Projektem robót 
geologicznych.
Wiercenia należy wykonać z użyciem narzędzia wiertniczego do wierceń mechanicznych obrotowych lub 
udarowych o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i o zasięgu co najmniej do 20 m. głębokości z możliwością 
pobierania prób kruszywa naturalnego o masie nie mniejszej niż 2 kg i jakości niezbędnej do przeprowadzenia 
badań laboratoryjnych opisanych w punkcie V OPZ.
W przypadku natrafienia na kamień lub inną przeszkodę uniemożliwiającą dalsze prace wiertnicze (do 
głębokości mniejszej niż 5 m) Operator ma obowiązek przestawić urządzenie i ponownie wykonać wiercenie – 
metraż nieudanego wiercenia nie będzie wliczany do sumy wykonanego metrażu wierceń.” 

3. Załącznik nr 1b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2,  
a. pkt. II – Etap II – otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonania nie mniej niż 29 otworów wiertniczych do głębokości 10-15 m p.p.t., o łącznym metrażu co najmniej 
369 mb, metodą mechaniczno-obrotową lub udarową o średnicy minimalnej 110 mm wraz z pobraniem nie 
mniej niż 80 próbek kruszywa naturalnego;”

b. pkt. IV ppkt 1) – otrzymuje brzmienie”
”wykonaniu nie mniej niż 29 otworów wiertniczych o głębokości od 10 do 15 m p.p.t., o łącznym metrażu co 
najmniej 369 mb. Otwory należy wykonać zgodnie z opracowanym w etapie I zamówienia Projektem 
robót geologicznych.
Wiercenia należy wykonać z użyciem narzędzia wiertniczego do wierceń mechanicznych obrotowych lub 
udarowych o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i o zasięgu co najmniej do 20 m. głębokości z możliwością 
pobierania prób kruszywa naturalnego o masie nie mniejszej niż 2 kg i jakości niezbędnej do 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych opisanych w punkcie V OPZ.
W przypadku natrafienia na kamień lub inną przeszkodę uniemożliwiającą dalsze prace wiertnicze (do 
głębokości mniejszej niż 5 m) Operator ma obowiązek przestawić urządzenie i ponownie wykonać wiercenie – 
metraż nieudanego wiercenia nie będzie wliczany do sumy wykonanego metrażu wierceń.”



4. Załącznik nr 1c do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 3,   
a. pkt. II – Etap II – otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonania nie mniej niż 78 otworów wiertniczych do głębokości 4-10 m p.p.t., o łącznym metrażu co najmniej 
535 mb, metodą mechaniczno-obrotową lub udarową o średnicy minimalnej 110 mm wraz z pobraniem nie 
mniej niż 121 próbek kruszywa naturalnego;”

b. pkt. III - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH - trzeci akapit 
zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Przedstawione w opracowaniu liczby otworów oraz ich głębokość należy traktować jako wstępnie 
projektowane”, 

c. pkt. IV ppkt 1) – otrzymuje brzmienie”
”wykonaniu nie mniej niż 78 otworów wiertniczych o głębokości od 4 do 10 m p.p.t., o łącznym metrażu co 
najmniej 535 mb. Otwory należy wykonać zgodnie z opracowanym w etapie I zamówienia Projektem 
robót geologicznych.
Wiercenia należy wykonać z użyciem narzędzia wiertniczego do wierceń mechanicznych obrotowych lub 
udarowych o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i o zasięgu co najmniej do 20 m. głębokości z możliwością 
pobierania prób kruszywa naturalnego o masie nie mniejszej niż 2 kg i jakości niezbędnej do 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych opisanych w punkcie V OPZ.
W przypadku natrafienia na kamień lub inną przeszkodę uniemożliwiającą dalsze prace wiertnicze (do 
głębokości mniejszej niż 5 m) Operator ma obowiązek przestawić urządzenie i ponownie wykonać wiercenie – 
metraż nieudanego wiercenia nie będzie wliczany do sumy wykonanego metrażu wierceń.”

5. Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„etap 2 – wykonanie nie mniej niż … otworów wiertniczych do głębokości ……. m p.p.t., o łącznym metrażu, co 
najmniej ………. mb, metodą mechaniczno-obrotową lub udarową o średnicy minimalnej 110 mm wraz z pobraniem 
nie mniej niż ………. próbek kruszywa naturalnego;”

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianą kryterium oceny ofert Zamawiający dokonuje zmiany terminu 
składania ofert.
  
Zmianie ulegają punkty 16, 17.2 oraz 17.3 SWZ, które otrzymują nowe brzmienie:

 16. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 13.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2022 r. o godz. 10:00
 17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 10:05.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.12.2022 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Katarzyna Karczewska
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