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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348549-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Laboratoryjne usługi badawcze
2019/S 141-348549
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 138-341159)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
REGON 193079339, KRS 0000216612
ul. Kartuska 201
Gdańsk
80-122
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lis
Tel.: +48 583219758
E-mail: ez@giwk.pl
Faks: +48 583219758
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.giwk.pl
I.1)

Nazwa i adresy
„Eksploatator” Sp. z o.o.
REGON 193119760, KRS 0000228872
ul. Sportowa 25
Rotmanka
83-010
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lis
Tel.: +48 583219758
E-mail: ez@giwk.pl
Faks: +48 583219758
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eksploatator.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
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Aqua-Sopot Sp. z o.o
REGON 220461570, KRS 0000286545
ul. Polna 66-68
Sopot
81-740
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lis
Tel.: +48 583219758
E-mail: ez@giwk.pl
Faks: +48 583219758
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.aqua-sopot.com.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Realizacja prac badawczych projektu „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska,
Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański”
Numer referencyjny: ZP/22/19

II.1.2)

Główny kod CPV
73111000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczych projektu „Rozwój systemu monitoringu wód
podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-341159

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:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji technicznej lub
zawodowej jeżeli wykonawca 6.2.1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
Posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, wykonał:
a) co najmniej 2 opracowania dokumentacji hydrogeologicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.6.2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze dotyczące ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych — w przypadku
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wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów
trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by niniejszy warunek
spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub podmiotów,
b) oraz co najmniej 1 opracowanie dokumentacji Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;
c) oraz co najmniej 2 opracowania dokumentacji związanych z ustanawianiem stref ochronnych wód
podziemnych - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców lub powoływania
się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga
się, by niniejszy warunek spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub podmiotów oraz
skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie hydrogeologa w
kategorii IV lub V zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii.
Każda z osób powinna również posiadać doświadczenie polegające na:
a) uczestnictwie w co najmniej jednym przedsięwzięciu mającym na celu monitoring wód podziemnych, w
ramach którego wykonano opracowanie z monitoringu;
b) oraz uczestnictwie w co najmniej jednym przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu prac badawczych lub
dokumentacyjnych mających na celu rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego, w ramach którego
powstała dokumentacja;
c) oraz wykonaniu co najmniej 2 modeli matematycznych w zakresie modelowania procesów
hydrogeologicznych: przepływ wód – model regionalny, transport zanieczyszczeń – model lokalny.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji
technicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach
określonych w art. 22a Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków wykonawca złoży wraz z ofertą:
1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do SIWZ, dotyczące:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z
nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV sekcja alfa);
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV sekcja
alfa).
3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2. SIWZ dotyczących spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
4) Oświadczenia lub dokumenty muszą zostać złożone w postaci elektronicznej – szczegółowa forma
poszczególnych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw określone jest w ...
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji technicznej lub
zawodowej jeżeli wykonawca 6.2.1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
Posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, wykonał:
a) co najmniej 2 opracowania dokumentacji hydrogeologicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.6.2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze dotyczące ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych — w przypadku
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wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów
trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by niniejszy warunek
spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub podmiotów,
b) oraz co najmniej 1 opracowanie dokumentacji Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;
c) oraz co najmniej 2 opracowania dokumentacji związanych z ustanawianiem stref ochronnych wód
podziemnych - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców lub powoływania
się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się,
by niniejszy warunek spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub podmiotów oraz skieruje
do wykonania zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie hydrogeologa w kategorii
IV lub V zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.3.2016 r. w sprawie kwalifikacji w
zakresie geologii.
Każda z osób powinna również posiadać doświadczenie polegające na:
a) uczestnictwie w co najmniej jednym przedsięwzięciu mającym na celu monitoring wód podziemnych, w
ramach którego wykonano opracowanie z monitoringu;
b) oraz uczestnictwie w co najmniej jednym przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu prac badawczych lub
dokumentacyjnych mających na celu rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego, w ramach którego
powstała dokumentacja;
c) oraz wykonaniu co najmniej 2 modeli matematycznych w zakresie modelowania procesów
Hydrogeologicznych: przepływ wód – model regionalny, transport zanieczyszczeń – model lokalny. Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji technicznej,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art.
22a Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków wykonawca złoży wraz z ofertą:
1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do SIWZ, dotyczące:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z
nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV sekcja alfa);
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV sekcja
alfa).
3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.2. SIWZ dotyczących spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
4) Oświadczenia lub dokumenty muszą zostać złożone w postaci elektronicznej – szczegółowa forma
poszczególnych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw określone jest w pkt 7 SIWZ.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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