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dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego   w  trybie 
przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych   w przepisach 
wydanych  na  podstawie  art.11  ust.8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r  Prawo  zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) dla zadania pn.: „Wykonanie otworu 
poszukiwawczego  celem  określenia  możliwości  ujmowania  wód  z  otworów  jurajskich  dla 
potrzeb poprawy jakości wody pitnej na ujęciu gminnym w miejscowości Pniewo dz. nr 256/2; 
258/2” w ramach zadania: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gm. 
Bedlno dz. nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 
 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA    

Gmina Bedlno, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2  ustawy 
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.  
zm.) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie.
Zgłaszamy  zapytanie,  czy  Zamawiający  posiada  decyzję  środowiskową  na  wyżej  wymienione 
zadanie tj. studnia powyżej 100 m.? W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 23, poz. 1397, § 
3.  1.4.)  owe  pismo jest  niezbędne  dla  potrzeb  uzyskania  decyzji  zatwierdzającej   Plan  Ruchu 
Zakładu na wykonanie przedmiotowych robót geologicznych. W związku z powyższym zwracamy 
się  z  prośbą  o  wydłużenie  terminu  realizacji  zadania  o  ok.  3  miesiące  na  poczet  możliwości 
załatwienia koniecznych formalności w celu uzyskania decyzji. 

Odpowiedź.
Zamawiający  sam  będzie  ubiegał  się  o  uzyskanie  decyzji  środowiskowej  dla  planowanego 
przedsięwzięcia, które  spełnia warunki dotyczące realizacji przedsięwzięć wymienionych w § 3 
ust.  1  pkt  42  lit.  b  („wiercenia  wykonywane  w  celu:  zaopatrzenia  w  wodę,  z  wyłączeniem  
wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m”)   Rozporządzenia Rady 
Ministrów z  9  listopada  2010 r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać na 
środowisko  (t.j.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  71).  Obecnie  trwają  prace  nad  przygotowaniem  karty 
informacyjnej przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji.
Zamawiający  na  obecnym  etapie  nie  przewiduje  konieczności  wydłużenia  terminu  realizacji 
zadania o ok. 3 miesiące. 
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