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Zainteresowani WYkonawcY

dot. przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie ana|izy ryzyka oraz przygotowanie i złożenie

WnioskÓW o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpoŚredniej i teren

ochrony pośredniej ujęĆ WÓd podziemnych (S|WZ 360/49/2019 z dnla 04.0,1'2018 r').

PoniŻe'i przedstawiamy odpowiedŹ na pytanie zadane w przetargu jw'

Pytanie nr 1: 
]śbą o WyjaŚnienie następulących kwestii:

W związku z ogłoszonym pzetargiem zwracamy s|ę z pr(

W opisie pŻedmiotu zamówienia (oPZ), w punkcie |.3. zamawiąqcy dokładnie okreś|ił zakres

zamÓWienia' ktÓry obejmu.|e ty|ko przygotowanie anatizy ryzyka oraz WnioskóW o ustanowienie stref

ochronnych dla przedmtotowych ujęĆ. zwracamy uwagę, że w oPZ nie ma Żadnej nawet Wzmianki

o konieczności przygotowania dokumentacji hydrogeo|ogicznej usta|ającej strefę ochronną d|a ujęcia, ktÓrą

z reguły przygotowuje się W formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia usta|ająceJ Jego

zasobyeksploatacyjne'Dokumentacjatastanowipodstawęustanowieniastrefyochronnejijest
najwainiejszymopracowaniemwcałymprocesieustanawianiastrefyochronnejd|aujęcia.Stanowitakże
niezbędny załączn|K do wnlosKu. Nie można więc wniosku przygotowaĆ bez uprzedniego przygotowania

dokumentacji hydrogeologicznej sirefy (W formie dodatku do dokumentacjl u]ęcia).

ZdrugiejstronyniemożnaptzygotowaÓwnioskuoustanowieniestrefyochronnejnlew|eozącczy
strefa będzie W ogÓ|e potrzebna' co powinno wynikaĆ z Wykonanej ana|izy ryzyka. Bez wykonan|a ana|lzy

ryzykad|aposzczegÓlnychujęÓniemoinaustaliĆczyustanowienieterenuochronypoŚrednieijest
potrzebne' Czy Zamawia)ący zatłada, że Wszystk'ie ujęcia wymienione w zamÓwieniu powinny miec

ustanowione tereny ochrony pośredniej? JeŚ|i tak' to na jakiej podstawie'

Specyfikacja zamÓW|enia powinna być poprawiona z uwzględnieniem powyższych uwag' bo przy tak

sformułowanym zakresie zadania Wykonawca nie moie Wycenlć kosztu jego reaIizac,|i.

odpowiedź:
Zamawiającyniewieczy'ajeś|itak'toilezujęĆwodyobjętychzamÓwieniemWymagaustanowienia

stref ochronnych obejmujqcych teren ochrony bezpoŚredniej i teren ochrony poŚrednie.l' Wykazac to ma

przeprowadzona przez Wykonawcę ana|iza ryzyka. Jeżeli z analizy tej wyniknie potrzeba ustanowienia stref

'iw.Wykonawcaprzygotuje'złoŻywnioskioichustanowienie(zawartoŚĆWnioskuokreślaart.138ustawy
Prawowodne)'JeŻellnatomiastana|izanieWykażetakie'ipotrzeby'toWykonawcanapodstawieart'133
ust. 4 ustawy, zgodnie z udzie|onym przez Zamawia1ącego pełnomocnictwem, pzekaŹe wo'iewodzie ana|izę

ryzyka. Wykonaniem zamÓwlenia (i podstawą do zapłaty d|a Wykonawcy) będzie odpowiednio: przekazanie

zamawiającemu kopii kompletnego wniosku z potwierdzenlem jego złożenia lub przekazanie ana||zy ryzyka

z potwierdzeniem jej złożenia Wo'iewodzle'

Zgodniezpkt|'4S|WZZamawiającyudostępniWykonawcyposiadanąarchiwa|nądokumentację
hydrogeologiczna ujęĆ wody'
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