
 

 
 

Jaworzno, dnia 20.11.2009 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 dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. w roku 2010 otworu geologicznego z powierzchni do pokładu 318/3, 
dla rozpoznania złoŜa węgla kamiennego „Brzezinka-1” na podstawie art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 1  
 
„Nawiązując do sprawy 32/2009/EEZP/AW (przetarg nieograniczony) uprzejmie proszę                    
o informację czy jest moŜliwość przesunięcia otworu B-3 w kierunku północnym o ok. 150-200m 
na rozległą polanę bez wycinki drzew z moŜliwością dojazdu po utwardzeniu drogi? 
Do obecnej lokalizacji otworu nie ma dojazdu – od strony południowej gęsty las i linia kolejowa  
w wykopie, potrzebna budowa wiaduktu; od strony północnej podmokła łąka (mokradła) z Rowem 
Kosztowskim pośrodku, potrzebna budowa estakady o ile ekolodzy by się zgodzili.” 
  
Odpowiedź: 
 
Lokalizacja otworu wynika z istniejącej siatki wierceń z uwzględnieniem warunków 
topograficznych terenu. Dojazd do miejsca wiercenia planowany był od strony północnej – ulica 
Długa.  Ze względów rozpoznania geologicznego wskazane jest przesunięcie otworu do 200 m ale 
w kierunku południowo-zachodnim lub południowo-wschodnim. Maksymalnie w kierunku 
północnym otwór moŜna przesunąć na skraj lasu po północnej stronie Rowu Kosztowskiego, czyli 
ok. 70 m. Rozległa polana na północ od ulicy Długiej to szkółka leśna, na której nie ma 
moŜliwości zlokalizowania wiercenia. 
 



 

 
 
 
 
 
Pytanie nr 2  
 
„…w nawiązaniu do załącznika nr 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (punkt V. 9.10,12) 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 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”- Sprawa nr 
32/2009/EEZP/AW, zwraca się z prośbą o podanie przewidywanej ilości prób do badań 
geomechanicznych, badańgazowych i fizyko-chemicznych węgli lub teŜ podania przewidywanej 
ilości pokładów o miąŜszościach większych bądź równych 0,6, 1,0 i 1,5 m w otworze B-3. Brak 
tych danych uniemoŜliwia oszacowanie kosztu wykonania badań w otworze B-3”. 
 
 
Odpowiedź: 
 
W otworze B-3 przewiduje się występowanie: 
- 16 pokładów o grubości większej lub równej 0,6 m, 
- 9 pokładów o grubości większej lub równej 1,0 m, 
- 4 pokładów o grubości większej lub równej 1,5 m, 
 
 
 
 


