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Zamawiający                                                                                 Krzeszowice 13.04.2022 r. 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowie Sp. z o.o.                     

Ul. Krakowska 85  

32-065 Krzeszowice  

e-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

  

Do uczestników postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi  

i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowie Sp. z o.o., na realizację zadania pn. 

„Opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej zarządzanych przez WiK Krzeszowice 

zlokalizowanych na terenie gm. Krzeszowice, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego 

z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody ws. ustanowienia stref ochronnych 

obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej””- znak sprawy nadany przez 

Zamawiającego: 3/TT/2022 

 

Zamawiający w związku z prowadzoną procedurą informuje, iż do ww. postępowania zostały 

złożone pytania. Poniżej Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami i 

wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1  

Czy zatwierdzone dokumentacje hydrogeologiczne lub dodatki do dokumentacji przewidywały 

wyznaczenie strefy ochronnej ujęcia obejmująca teren ochrony pośredniej (poza ujęciem 

Siedlec)? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Dodatki do dokumentacji hydrogeologicznych zawierają wnioski autora opracowania który 

stwierdza o konieczności lub braku takiej potrzeby ustalania pośredniej strefy ochrony. 

Obecne strefy pośrednie ustalone są dla ujęć zgodnie z zapisami dodatków do dokumentacji 

hydrogeologicznych. 

Pytanie nr 2 

Czy wspomniane badania wody obejmują badania wody surowej czy uzdatnionej? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający dysponuje badaniami wody surowej i uzdatnionej 

Pytanie nr 3 

Czy w przypadku potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia obejmującej teren ochrony 

pośredniej (na podstawie wykonanej analizy ryzyka) zachodzi konieczność aktualizacji przez 

Wykonawcę dokumentacji hydrogeologicznej w przypadku gdyby nie spełnia aktualnych 

wymagań prawnych – aktualna dokumentacja zgodnie z ustawą Prawo wodne ma stanowić 

załącznik do wniosku w sprawie ustanowienia strefy obejmującej teren ochrony pośredniej? 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 

W przypadku potrzeby ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęcia i konieczności aktualizacji 

dokumentacji hydrogeologicznej, Zamawiający zleci takie opracowanie odrębnym 

postępowaniem. 

Pytanie nr 4 

Z jakich lat są wykonane dodatki dla poszczególnych ujęć i studni? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Dodatki wykonywane były w latach 2012-2013. 

Pytanie nr 5 

Czy jest możliwość renegocjacji zapisów umowy w paragrafie § 3 ? Interesuje nas możliwość 

płatności częściowych w przypadku braku możliwości wykluczenia warunku konieczności 

zakończenia procedury formalnej przez organy właściwe do wydania decyzji ustanawiającej 

strefy ochronne? Proporcja optymalna z naszego punktu widzenia to  70/30 i 80/20. Kolejno, 

pierwsza transza po ukończeniu zadania i wystawieniu faktury, druga po otrzymaniu decyzji od 

organów opiniujących. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający w obecnym postępowaniu nie przewiduje zmiany zapisów umowy w zakresie 

płatności częściowych 

Pytanie nr 6 

Z jakich lat pochodzą dodatki do dokumentacji hydrogeologicznych o których mowa w pkt 3. W 

Opisie Ujęć Wody w Specyfikacji Warunków Zamówienia? Jest to istotne z punktu widzenia 

tego czy opisane dodatki będą spełniać warunki Rozporządzenia w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej  

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z 2016. Ma to znaczenie w przypadku gdy zajdzie 

konieczność wyznaczenie Terenów Ochrony Pośredniej 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Dodatki wykonywane były w latach 2012-2013. W przypadku potrzeby ustanowienia strefy 

ochrony pośredniej ujęcia i konieczności aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej, 

Zamawiający zleci takie opracowanie odrębnym postępowaniem. 

Pytanie nr 7 

Sugeruję abyście anulowali Państwo ogłoszone zapytanie ofertowe i ogłosili je na nowo po 

właściwym określeniu przedmiotu zamówienia. W ramach przygotowania analizy ryzyka 

wymagacie Państwo przygotowania także wniosków do Wojewody o ustanowienie stref 

ochronnych dla ujęć wody nie wiedząc czy wnioski takie w ogóle będą potrzebne.  
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Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający na obecnym etapie nie planuje zmiany zapisów postępowania. Ewentualne zmiany 

zostaną wprowadzone w przypadku ogłoszenia nowego postępowania. 

 

Powyższe odpowiedzi na pytania  zostają dołączone do specyfikacji warunków zamówienia 

i stanowią jej integralną treść. 

Zatwierdził: 

        Prezes Zarządu 

 


