
Smyków, dnia 15.09.2022 r. 

Nr postępowania: ZP.271.11.2022   

 

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Smyków GT-1 w miejscowości Wólka 
Smolana 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wypłatę zaliczki na poczet wykonywanych robót, przy czym wysokość 

wnioskowanej zaliczki nie będzie większa niż 10% wartości brutto umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek w postępowaniu.  

 

Pytanie 2: 

W punkcie 8.2 załącznika PRG Zamawiający zakłada możliwość wykonania zabiegu kwasowania w 

interwale: 1050 – 1200 m. 

Czy dla celów ofertowych Zamawiający akceptuje przyjęcie ilość 25m3 cieczy kwasującej na bazie 

12%kwasu HCL wraz z dodatkami chemicznymi? Jest to ilość która może być wykorzystana do zabiegu 

kwasowania lub wanny kwasowej która jest możliwa w pkt. 8.7.2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje założenia. 

Pytanie 3: 

Jakie są gradienty ciśnień złożowych i szczelinowania w całym przewiercanym otworze ( dla 

poszczególnych kolumn rur )? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takich informacji. 

 

Pytanie 4: 

Czy w przewiercanych interwałach dla poszczególnych kolumn rur występują horyzonty gazowo 

solankowe o podwyższonych gradientach ciśnień złożowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takich informacji. 

 

Pytanie 5: 

Jakie są wymagania dla zaczynów cementowych dla poszczególnych kolumn rur typu: zaczyn 

zapobiegający migracji gazu, zaczyn zapobiegający zanikom w pokład? 

Odpowiedź: 

Dobór odpowiedniego zaczynu cementowego dla poszczególnych kolumn rur leży po stronie 

Wykonawcy. Zgodnie z PRG: „Wszystkie horyzonty wodonośne, powinny być zamknięte przed 

zakończeniem wiercenia. Proces cementowania powinien być przeprowadzony w sposób 

uniemożliwiający przepływ płynów poza rurami do izolowanych horyzontów, zarówno po 

rozpoczęciu wiercenia jak i w długim okresie w trakcie wykorzystywania otworu do eksploatacji 

wód termalnych.” 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie filtrów 6 5/8” z pre-obsypką zamiast filtrów typu Johnson? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7: 



Czy przedmiotem zamówienia jest również kompletna pompa głębinowa wraz z wyposażeniem, jako 

docelowa do celów eksploatacyjnych? 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje pompy głębinowej docelowej do celów eksploatacyjnych. 

 

Pytanie 8: 

Jakie sekcje pobierania rdzeni Zamawiający przewiduje po 9 mb czy po 18 mb? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza sekcje pobierania rdzeni zarówno po 9 mb lub po 18 mb. Zgodnie z PRG 

„W interwale 1050,0 – 1220,0 m zakłada się pobranie łącznie około 75 mb rdzenia wiertniczego 

w interwałach wytypowanych przez nadzór geologiczny z utworów wodonośnych wód 

termalnych pstrego piaskowca dolnego. Uzysk rdzenia powinien wynosić min. 80%. Rdzenie 

powinny być obmyte z płuczki i złożone do skrzynek.” 

 

Pytanie 9: 

Jakie może być maksymalna krzywizna  i odejście na spodzie otworu? 

Odpowiedź: 

Ze względu na przeznaczenie docelowe jako otwór eksploatacyjny wód termalnych 

dopuszczalna krzywizna otworu nie może przekroczyć 3°. Interwał 1050-1200 m p.p.t., 

przeznaczony do zafiltrowania, musi być odcinkiem pionowym. 

 

Pytanie 10: 

Czy są spodziewane zaniki płuczki i inne trudności w czasie wiercenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takich informacji. 

 

Pytanie 11: 

Czy może wystąpić zagrożenie siarkowodorem (H2S) w trakcie realizacji projektu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takich informacji. 

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający zaakceptuje poszerzenie interwału 1050 – 1200 m na średnicę Ø311mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza poszerzenie interwału 1050-1200 m do średnicy Ø311mm w przypadku 

braku możliwości technicznych poszerzenia do średnicy Ø444 mm, pod warunkiem poprawności 

wykonania obsypki żwirowej wokół filtra. 

Zgodnie z PRG „W celu zwiększenia dopływu wody złożowej wykonane zostanie poszerzenie 

otworu w interwale 1050,0-1200,0 do średnicy 444 mm. W przypadku braku możliwości 

technicznych poszerzenia otworu do ww. średnicy dopuszcza się możliwość zmniejszenia 

średnicy poszerzenia otworu w interwale wybranym do zafiltrowania, jednak nie mniej niż 311 

mm.” 

 


