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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lądek Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89052355600000, ul. ul. Rynek 31, 57540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska,
tel. 748 117 850, e-mail umig@ladek.pl, faks 748 147 418.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/index,idmp,3,r,r

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w Części 1 ubiegać się może Wykonawca,
który: a) w okresie ostatnich 20 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wiercenia otworu na głębokość minimum 1500 metrów; b)
dysponuje lub będzie dysponował następującymi zasobami osobowymi, tj.: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia Kierownika
ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2126) - dalej jako „ustawa PrGiG”, przeznaczoną do realizacji robót geologicznych metodą otworową, posiadającą
uprawnienia kategorii IV (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną
robotą budowlaną polegającą na wierceniu otworu o głębokości co najmniej 1500 metrów; oraz 2) co najmniej czterema osobami, z których
każda posiada uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IX (lub równoważne) zgodnie
z przepisem art. 50 ustawy PrGiG. Ponadto, ww. osoby muszą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie znajomości przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności, zgodnie z przepisem art. 112 ust. 2 ustawy
PrGiG. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji określonych w lit. b) przez te same osoby (tj. w celu spełnienia
warunku określonego w lit. b) musi zostać wykazane co najmniej pięć różnych osób). UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek dysponowania osobami będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców. O udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego w Części 2 ubiegać się może Wykonawca, który: a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie usługi, z których każda
obejmowała: pełnienie nadzoru geologicznego w okresie od rozpoczęcia wykonywania otworu geotermalnego, do jego zakończenia na
głębokości nie mniejszej niż 1500 metrów, o łącznej wartości co najmniej 250.000,00 PLN netto, z zastrzeżeniem, że wartość minimum jednej
z wykazanych usług wynosiła co najmniej 200.000,00 PLN netto; UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ww. warunek dot. doświadczenia będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców. UWAGA: W przypadku złożenia przez
Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w
walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi zasobami osobowymi, tj.: 1) co
najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia kategorii IV (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126) - dalej jako „ustawa PrGiG”; oraz 2) co najmniej trzema osobami, z których
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każda posiada uprawnienia kategorii IX (lub równoważne) do pełnienia dozoru geologicznego zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG.
Ponadto, ww. osoby muszą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności, zgodnie z przepisem art. 112 ust. 2 ustawy PrGiG. UWAGA: Zamawiający nie
dopuszcza możliwości pełnienia funkcji określonych w lit. b) przez te same osoby (tj. w celu spełnienia warunku określonego w lit. b) muszą
zostać wykazane co najmniej cztery różne osoby). UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ww. warunek dysponowania osobami będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w Części 1 ubiegać się może
Wykonawca, który: a) w okresie ostatnich 20 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wiercenia otworu na głębokość minimum 1500 metrów;
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi zasobami osobowymi, tj.: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
Kierownika ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisem art. 58 ust. 1 pkt 4) lit. d) ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126) - dalej jako „ustawa PrGiG”, przeznaczoną do realizacji robót geologicznych metodą
otworową, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wierceniu otworu o głębokości co
najmniej 1500 metrów; 2) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia kategorii IV (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50
ustawy PrGiG; 3) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi kategorii IX (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG. Ponadto, ww. osoby muszą posiadać aktualne
przeszkolenie w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im
czynności, zgodnie z przepisem art. 112 ust. 2 ustawy PrGiG. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji określonych w
lit. b) przez te same osoby (tj. w celu spełnienia warunku określonego w lit. b) muszą zostać wykazane co najmniej trzy różne osoby).
UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek dysponowania osobami będzie
oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w Części 2 ubiegać się może Wykonawca,
który: a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał minimum dwie usługi, z których każda obejmowała: pełnienie nadzoru geologicznego w okresie od rozpoczęcia
wykonywania otworu geotermalnego, do jego zakończenia na głębokości nie mniejszej niż 1500 metrów, o łącznej wartości co najmniej
250.000,00 PLN netto, z zastrzeżeniem, że wartość minimum jednej z wykazanych usług wynosiła co najmniej 200.000,00 PLN netto;
UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek dot. doświadczenia będzie oceniany
łącznie dla wszystkich Wykonawców. UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b)
dysponuje lub będzie dysponował następującymi zasobami osobowymi, tj.: 1) zespołem osób składających się z następujących osób: a. co
najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia kategorii IV (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG; b. co najmniej
jedną osobą, posiadającą uprawnienia kategorii IX (lub równoważne) do pełnienia dozoru geologicznego zgodnie z przepisem art. 50 ustawy
PrGiG; c. co najmniej trzema osobami, posiadającymi uprawnienia kategorii XIII (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG;
albo 2) zespołem osób składających się z następujących osób: a. co najmniej czterema osobami, posiadającymi uprawnienia kategorii IV (lub
równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG; b. co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia kategorii IX (lub równoważne)
do pełnienia dozoru geologicznego zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG. Ponadto, ww. osoby muszą posiadać aktualne przeszkolenie w
zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności, zgodnie
z przepisem art. 112 ust. 2 ustawy PrGiG. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji określonych w zespole, o którym
mowa w lit. b) pkt 1) lub pkt 2) przez te same osoby (tj. w celu spełnienia warunku określonego w lit. b) pkt 1) albo pkt 2) musi zostać
wykazanych co najmniej pięć różnych osób). UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww.
warunek dysponowania osobami będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców.
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