
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa, dozoru i nadzoru nad wykonaniem otworu poszukiwawczo-

rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SMYKÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010719

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 91

1.4.2.) Miejscowość: Smyków

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-212

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: (41) 373-91-81

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@smykow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.smykow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00093417/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-22 09:03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00061668/04

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 04

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego nie mniejszą niż: 250 000,00 PLN.

2. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych usług.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanychw okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
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co najmniej 2 z których każda obejmowała swym zakresem pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz rozliczenie finansowe
inwestycji polegającej na wykonaniem otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych przy czym łączna wartość
tych usług była nie mniejsza niż 6 000 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Koordynator projektu –1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe zdobyte podczas wiercenia minimum 2 otworów
geotermalnych o głębokości minimum 1200m p.p.t.
• Hydrogeolog (nadzór Hydrogeologiczny) - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z kategorii IV zgodnie z
wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzoneświadectwem stwierdzającym
kwalifikacjedo wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
Posiadająca doświadczenie w sprawowaniunadzoru hydrogeologiczny podczaswiercenia minimum 2 otworówgeotermalnych
o głębokości minimum 1200m p.p.t., które zakończone zostałysporządzeniem dokumentacjihydrogeologicznej ustalającej
zasobyeksploatacyjne wód termalnych,
• Geolog (nadzór geologiczny) - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z kategorii II zgodnie z wymogami
wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do
wykonywania, dozorowaniai kierowania pracami geologicznymi;
Posiadająca doświadczenie w sprawowaniunadzoru geologicznego podczas wiercenia
minimum 2 otworów geotermalnych ogłębokości minimum 1200 m p.p.t.
• Kierownik dozoru geologicznego - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z kategorii XIII zgodnie z wymogami
wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do
wykonywania, dozorowaniai kierowania pracami geologicznymi;
Posiadająca doświadczenie w sprawowaniudozoru geologicznego podczas wiercenia
minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200 m p.p.t
• Geolog (nadzór geologiczny) – 4 osoby każda z nich posiadająca kwalifikacje geologiczne z kategorii XIII zgodnie z
wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym
kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Każda z wymienionych osób musi posiadać
doświadczenie w sprawowaniu dozoru geologicznego podczas wiercenia minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości
minimum 1200 m p.p.t

Zamawiający nie dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji w zakresie uprawnień idoświadczenia tj. nie dopuszcza, aby
jedna osoba sprawowała więcej niż jedną funkcję w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w
niniejszym postępowaniu.

Jako otwór geotermalny Zamawiający rozumie otwór z którego eksploatowana woda maustabilizowaną temperaturę na
wypływie nie mniejszą niż 20 C.

Po zmianie: 
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego nie mniejszą niż: 250 000,00 PLN.

2. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych usług.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
co najmniej 2 usługi polegające na sprawowaniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym
minimum jednej usługi, która obejmowała pełnienie funkcji nadzoru geologicznego, przy czym łączna wartość
nadzorowanych inwestycji była nie mniejsza niż 6 000 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
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b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Koordynator projektu –1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe zdobyte podczas wiercenia minimum 2 otworów
geotermalnych o głębokości minimum 1200m p.p.t.
• Hydrogeolog (nadzór Hydrogeologiczny) - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z kategorii IV zgodnie z
wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym
kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
Posiadająca doświadczenie w sprawowaniu nadzoru hydrogeologiczny podczas wiercenia minimum 2 otworów
geotermalnych o głębokości minimum 1200m p.p.t., które zakończone zostały sporządzeniem dokumentacji
hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych,
• Geolog (nadzór geologiczny) - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z kategorii II zgodnie z wymogami
wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
Posiadająca doświadczenie w sprawowaniu nadzoru geologicznego podczas wiercenia
minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200 m p.p.t.
• Kierownik dozoru geologicznego - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z kategorii XIII zgodnie z wymogami
wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
Posiadająca doświadczenie w sprawowaniu dozoru geologicznego podczas wiercenia
minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200 m p.p.t
• Geolog (nadzór geologiczny) – 4 osoby każda z nich posiadająca kwalifikacje geologiczne z kategorii XIII zgodnie z
wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym
kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Każda z wymienionych osób musi posiadać
doświadczenie w sprawowaniu dozoru geologicznego podczas wiercenia minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości
minimum 1200 m p.p.t

Zamawiający nie dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji w zakresie uprawnień i doświadczenia tj. nie dopuszcza,
aby jedna osoba sprawowała więcej niż jedną funkcję w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w
niniejszym postępowaniu.

Jako otwór geotermalny Zamawiający rozumie otwór z którego eksploatowana woda maustabilizowaną temperaturę na
wypływie nie mniejszą niż 20 C.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-03-23 09:00

Po zmianie: 
2022-03-29 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-03-23 11:00

Po zmianie: 
2022-03-29 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-04-21

Po zmianie: 
2022-04-27

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00093417/01 z dnia 2022-03-22

2022-03-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa, dozoru i nadzoru nad wykonaniem otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SMYKÓW
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010719
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: 91
	1.4.2.) Miejscowość: Smyków
	1.4.3.) Kod pocztowy: 26-212
	1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
	1.4.7.) Numer telefonu: (41) 373-91-81
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@smykow.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.smykow.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00093417/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-22 09:03

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00061668/04
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 04
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



