
Dz.U./S S229
28/11/2022
658987-2022-PL

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:658987-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi geologiczne
2022/S 229-658987

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
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

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Geologia

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:
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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 
odpowiednio dla części. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części szczegółowo opisane w 
SWZ i OPZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 - wykonanie projektu robót geologicznych, wykonanie 46 otworów (...)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71351910 Usługi geologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon 9

II.2.4) Opis zamówienia:
wykonanie projektu robót geologicznych, wykonanie 46 otworów wiertniczych, przeprowadzenie 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 w rejonie północno-wschodniej Polski – Rejon 9;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
4.1.2. Część 2 - wykonanie projektu robót geologicznych, wykonanie 29 otworów wiertniczych (...)
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71351910 Usługi geologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon 13

II.2.4) Opis zamówienia:
wykonanie projektu robót geologicznych, wykonanie 29 otworów wiertniczych, przeprowadzenie 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 w rejonie Tucholi, Sępólna Krajeńskiego i Złotowa – Rejon 13;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 - wykonanie projektu robót geologicznych, wykonanie 78 otworów wiertniczych (...)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71351910 Usługi geologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon 14

II.2.4) Opis zamówienia:
wykonanie projektu robót geologicznych, wykonanie 78 otworów wiertniczych, przeprowadzenie 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 w rejonie Polski wschodniej (obszar bialski
i starachowicko-opolski) – Rejon 14.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 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.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone w SWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W celu skrócenia terminu na składanie ofert, Zamawiający na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1 Ustawy 
opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, o którym mowa w art. 89 ustawy zawierające wszystkie 
informacje o warunkach zamówienia dostępne w chwili przekazania wstępnego ogłoszenia informacyjnego do 
publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej w dniu 20.05.2022r. pod nr 2022/S 098 - 269893 i na stronie internetowej Zamawiającego pod 
adresem: https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi/profil-nabywcy/uslugi/13613-opracowanie-projektu-robot-
geologicznych-prace-wiertnicze-badania-laboratoryjne-oraz-opracowanie-dokumentacji-geologicznej-innej.html

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-269893

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/12/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/12/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgi

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX ww. ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2022
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