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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:680387-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi geologiczne
2022/S 236-680387

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 229-658987)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008040
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Zych
E-mail: piotr.zych@pgi.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi/profil-nabywcy.html

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie projektu robót geologicznych, otworów wiertniczych, badań laboratoryjnych oraz dokumentacji 
geologicznej innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny
Numer referencyjny: EZP.26.197.2022

II.1.2) Główny kod CPV
71351910 Usługi geologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu robót geologicznych, wykonanie otworów wiertniczych, 
przeprowadzenie na wykonanych otworach badań laboratoryjnych oraz wykonanie dokumentacji geologicznej 
innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, dotyczącej prac kartografii geologicznej w celu 
poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego w obszarach prognostycznych wyznaczonych 
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odpowiednio dla części. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części szczegółowo opisane w 
SWZ i OPZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/12/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 229-658987

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
w zakresie doświadczenia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał i uzyskał decyzję właściwego organu administracji geologicznej 
zatwierdzającą co najmniej 1 (jeden) projekt robót geologicznych dotyczący poszukiwania i rozpoznawania złóż 
kopalin – dotyczy wszystkich części;
2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał i uzyskał decyzję właściwego organu administracji geologicznej 
zatwierdzającą co najmniej 1 (jedno) opracowanie dokumentacji geologicznej dla udokumentowania złoża 
kopaliny – dotyczy wszystkich części.
Uwaga 1: Zamawiający w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.2.4.1.i 8.2.4.2 
dopuszcza posługiwanie się tym samym doświadczeniem dla każdej części postępowania.
w zakresie zawodowym – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub przy realizacji
zamówienia będzie dysponował osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji 
zamówienia, w tym co najmniej:
1. jedną (1) osobą, która posiada uprawnienia geologiczne kategorii II lub III lub XIII oraz wykonała
w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej jedną (1) dokumentację geologiczną złoża 
kopaliny – dotyczy każdej części.
Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca ubiega się o zamówienie na więcej niż jedną część w celu spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie zawodowym obowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną 
osobą dla każdej części. Zamawiający nie dopuszcza wykazania tej samej osoba dla więcej niż jednej części.
2. w zakresie technicznym – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. urządzeniem wiertniczym do wierceń mechanicznych 
obrotowych lub udarowych o średnicy nie mniejszej niż 6” i o zasięgu wiercenia co najmniej 20 m głębokości, 
wraz z podstawą dysponowania nim – dotyczy każdej części.
Uwaga 3: Jeżeli Wykonawca ubiega się o zamówienie na więcej niż jedną część w celu spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie technicznym obowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jednym 
urządzeniem dla każdej części. Zamawiający nie dopuszcza wykazania tego samego urządzenia dla więcej niż 
jednej części.
Powinno być:
w zakresie doświadczenia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał i uzyskał decyzję właściwego organu administracji geologicznej 
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zatwierdzającą co najmniej 1 (jeden) projekt robót geologicznych dotyczący poszukiwania i rozpoznawania złóż 
kopalin – dotyczy wszystkich części;
2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał i uzyskał decyzję właściwego organu administracji geologicznej 
zatwierdzającą co najmniej 1 (jedno) opracowanie dokumentacji geologicznej dla udokumentowania złoża 
kopaliny – dotyczy wszystkich części.
Uwaga 1: Zamawiający w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.2.4.1.i 8.2.4.2 
dopuszcza posługiwanie się tym samym doświadczeniem dla każdej części postępowania.
w zakresie zawodowym – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub przy realizacji
zamówienia będzie dysponował osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji 
zamówienia, w tym co najmniej:
1. jedną (1) osobą, która posiada uprawnienia geologiczne kategorii II lub III lub XIII oraz wykonała
w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej jedną (1) dokumentację geologiczną złoża 
kopaliny – dotyczy każdej części.
Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca ubiega się o zamówienie na więcej niż jedną część w celu spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie zawodowym obowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną 
osobą dla każdej części. Zamawiający nie dopuszcza wykazania tej samej osoba dla więcej niż jednej części.
2. w zakresie technicznym – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. urządzeniem wiertniczym do wierceń mechanicznych 
obrotowych lub udarowych o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i o zasięgu wiercenia co najmniej 20 m 
głębokości, wraz z podstawą dysponowania nim – dotyczy każdej części.
Uwaga 3: Jeżeli Wykonawca ubiega się o zamówienie na więcej niż jedną część w celu spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie technicznym obowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jednym 
urządzeniem dla każdej części. Zamawiający nie dopuszcza wykazania tego samego urządzenia dla więcej niż 
jednej części.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 08/03/2023
Powinno być:
Data: 13/03/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/12/2022
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 14/12/2022
Czas lokalny: 10:05

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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