Wykonanie studni głębinowej 2a’ i likwidacja istniejącej studni 2a w
zakładzie Iłowa
1. Zamawiający
1.1.

Nazwa: CIECH Vitrosilicon S.A.

1.2.

Adres: ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa

2. Kupiec prowadzący postępowanie
2.1.

Imię i nazwisko kupca: Magdalena Surzykiewicz

2.2.

Stanowisko: Specjalista ds. Zakupów

2.3.

e-mail: Magdalena.Surzykiewicz@ciechgroup.com

2.4.

Telefon: (68) 36 00 736 lub tel. kom. 506 944 120

3. Miejsce realizacji zadania
3.1.

Miejsce realizacji zadania: Zakład w Iłowej

3.2.

Nazwa Spółki Zamawiającego: CIECH Vitrosilicon S.A.

3.3.

Adres: ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa

4. Kluczowe daty w procesie
4.1.

Termin składania ofert: zgodnie z informacją na Platformie Zakupowej CIECH.

5. Wizja lokalna
5.1.

Miejsce: ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa

5.2.

W godzinach 8:00 – 14:00 udział w wizji lokalnej wymaga wcześniejszego zgłoszenia do kupca
prowadzącego (e-mail: Magdalena.Surzykiewicz@ciechgroup.com).

6. Pytania i odpowiedzi
Termin zadawania pytań do: 15.10.2019 r. do godziny 14:00 Zamawiający udzieli odpowiedzi do
16.10.2019 r. Jedyną formą składania pytań i odpowiedzi jest Platforma Zakupowa CIECH w trybie
zadawania pytań. Zamawiający będzie publikował zbiorcze odpowiedzi na pytania wszystkich
oferentów w trakcie ich spływania.

Zakres prac:
1. Przygotowanie wniosku do zgłoszenia robót budowlanych.
2. Wiercenie Studni głębinowej fi 299 mm i głębokości 21 m p.p.t. zgodnie z załączonym
projektem, odczyt warstw, zabudowanie w wykonanym otworze kolumny filtrowej PCV
śred. 200 mm, wykonanie pompowania oczyszczającego przez 24 godziny i pomiarowego
przez 48 godzin, pobranie prób wierconych osadów do badań granulometrycznych i
fizyko-chemicznych, pobranie prób wody podziemnej do badań fizykochemicznych i
bakteriologicznych.
3. Wykonanie obudowy studni głębinowej. Montaż obudowy studziennej z kręgów
betonowych. Montaż i zakup włazu studziennego zamykanego pod klucz. Montaż i zakup
głowicy na studziennej.
Studnia musi być przykryta płytą betonową po której będą jeździć wózki widłowe.
4. Podłączenie do istniejącej instalacji- zasuwa, zawory, przepust do istniejącej instalacji w
hydroforni.
5. Likwidacja istniejącej studni 2a. Zasypanie otworu zdezynfekowanym materiałem
piaszczystym

W załączeniu:
- Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2a’ oraz przeprowadzenie
likwidacji studni 2a
- Decyzja Starosty Żagańskiego zatwierdzająca projekt robót geologicznych

Informujemy, że dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej oraz operat wodnoprawny na
eksploatację ujęcia wykona Firma GEOEKO Andrzej Kraiński z Zielonej Góry.

https://ciechgroup.com/fileadmin/170118_OWZT_-_Ogolne_Warunki_Zakupow_Technicznych.pdf

