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Warszawa, 09.06.2020 r. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn.: 

Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno 

– inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na 

dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w 

Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.– dalej jako „ustawa Pzp”) Zamawiający przedstawia treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami oraz na  podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w 

następującym zakresie: 

 

 

Pytanie nr 1:  

W punkcie 1.2.3.1 Zamawiający jako warunek konieczny wskazał dysponowanie osobą posiadającą 

uprawnienia geologiczne kategorii VII i VIII łącznie. Czy Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobą na 

stanowisku geologa dysponującą tylko uprawnieniami geologicznymi kategorii VII oraz drugą osobą 

dysponującą tylko uprawnieniami geologicznymi kategorii VIII. Pragniemy zauważyć, że uprawnienia 

kategorii VIII dotyczą wykonywanie prac kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i 

dokumentowaniem tych prac i nie są wymagane przy wykonywaniu i dokumentowaniu badań geologicznych 

na potrzeby ustalania warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych, jak 

również nie uprawniają do tego typu prac. Z punktu widzenia prawnego uprawnienia geologiczne kategorii 

VII są wystarczające dla realizacji zadania określonego w SIWZ.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 2: 

W punkcie 1.2.3.2 Zamawiający jako warunek konieczny wskazał dysponowanie osobą posiadającą 

uprawnienia do sporządzenia projektów/programów badań i dokumentacji geologicznych w zakresie ustalania 

przydatności gruntów dla budownictwa z wyłączeniem obiektów inżynierskich budownictwa górniczego i 

wodnego (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284), czyli uprawnienia geologiczne kategorii VII oraz certyfikat Polskiego 

Komitetu Geotechniki. Czy zamawiający dopuszcza dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia 

kategorii VI i certyfikat PKG. Uprawnienia kategorii VI obejmują większy zakres badań (określanie 

warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów 

budowlanych, w tym posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych i budownictwa wodnego, 

podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, 
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składowania odpadów na powierzchni, poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, a także podziemnego składowania dwutlenku węgla) i zawierającą zakres, który obejmuje 

kategoria VII.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, iż do treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

I. Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Rozdział IV.5 Termin, odbiory, płatności, pkt. 1)  

 

Przed zmianą: 

  
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r. w 

tym:  

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 31 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II – przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska  

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do 30 października 2020 r.  

 

Po zmianie: 

 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 6 listopada 2020 r. w tym:  

c) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do  7 września 2020 r.  

d) ETAP II – przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska  

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do 6 listopada 2020 r.  

 

 

2. Rozdział VI. Warunki udziału w Postępowaniu ust. 1, pkt. 1.2., ppkt. 1.2.3 

 

Przed zmianą: 

 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca  wykaże, iż do 

realizacji przedmiotu zamówienia skieruje: 

 

1.2.3.1 co najmniej 1 osobę na stanowisku geologa posiadającego stwierdzone kwalifikacje zawodowe 

kategorii VII i VIII zgodnie z art. 51  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284.) oraz posiadającą doświadczenie w dozorowaniu 

lub kierowaniu nad co najmniej dwiema pracami geologicznymi tożsamymi z przedmiotem zamówienia. 

 

1.2.3.2 co najmniej 1 osobę posiadającą łącznie następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:   
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a) uprawnienia do  sporządzenia projektów/programów badań i dokumentacji geologicznych w 

zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa z wyłączeniem obiektów inżynierskich 

budownictwa górniczego i wodnego (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 

i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284); 

b) certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki stowarzyszonego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu 

Mechaniki Gruntu i Inżynierii Geotechnicznej potwierdzający kwalifikacje do świadczenia usług 

geotechnicznych; 

c) doświadczenia zawodowego w przygotowaniu co najmniej 4 dokumentacji z zakresu badań i 

dokumentacji geologicznych w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa z 

wyłączeniem obiektów inżynierskich budownictwa górniczego i wodnego lub do sprawowania 

geologicznego nadzoru nad robotami związanymi z badaniami prowadzonymi dla sporządzenia tych 

dokumentacji. 
 

Zamawiający dopuszcza aby powyższe uprawnienia, doświadczenie posiadała jedna lub odpowiednio więcej 

osób. 

 

Po zmianie: 

 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca  wykaże, iż do 

realizacji przedmiotu zamówienia skieruje: 

 

1.2.3.1 co najmniej 1 osobę na stanowisku geologa posiadającego stwierdzone kwalifikacje zawodowe 

kategorii VI lub VII zgodnie z art. 51  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284.) oraz posiadającą doświadczenie w dozorowaniu 

lub kierowaniu nad co najmniej dwiema pracami geologicznymi tożsamymi z przedmiotem zamówienia  

 

1.2.3.2 co najmniej 1 osobę posiadającą łącznie następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:   

 

a) uprawnienia do  sporządzenia projektów/programów badań i dokumentacji geologicznych w 

zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa z wyłączeniem obiektów inżynierskich 

budownictwa górniczego i wodnego (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 

i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284); 

b) certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki stowarzyszonego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu 

Mechaniki Gruntu i Inżynierii Geotechnicznej potwierdzający kwalifikacje do świadczenia usług 

geotechnicznych; 

c) doświadczenia zawodowego w przygotowaniu co najmniej 4 dokumentacji z zakresu badań i 

dokumentacji geologicznych w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa z 

wyłączeniem obiektów inżynierskich budownictwa górniczego i wodnego lub do sprawowania 

geologicznego nadzoru nad robotami związanymi z badaniami prowadzonymi dla sporządzenia tych 

dokumentacji. 

 
Zamawiający dopuszcza aby powyższe uprawnienia, doświadczenie posiadała jedna lub odpowiednio więcej 

osób. 

 

 

3. Rozdział XI.2 Forma oferty, ppkt. 2): 

 

Przed zmianą: 

 

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej nieprzezroczystej 

paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem: 
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Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót 

geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków 

posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu 

pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w 

Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020”. 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 10 czerwca 2020 r. godz. 10:30 

 

Po zmianie: 

 

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej nieprzezroczystej 

paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem: 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót 

geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej warunków 

posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu 

pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w 

Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020”. 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 16 czerwca 2020 r. godz. 10:30 

 

4. Rozdział XIII.2 Termin składania ofert: 

 

Przed zmianą : 

 

Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 

W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data i godzina 

dostarczenia ofert do siedziby Zamawiającego. 

 

Po zmianie: 

 

Termin składania ofert upływa dnia 16 czerwca 2020 r. o godz. 10:00.  

W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data i godzina 

dostarczenia ofert do siedziby Zamawiającego. 

 

 

5. Rozdział XIII.3 Otwarcie ofert, ppkt.1): 

 

Przed zmianą : 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

Budynek Kordegardy – sala konferencyjna I p. 

 

Po zmianie: 
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

Budynek Kordegardy – sala konferencyjna I p. 

 

 

II. Zmiana treści pkt 1, ppkt1) Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Przed zmianą: 

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r. w tym:  

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 31 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej do 30 października 2020 r.  

 

Po zmianie: 

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 6 listopada 2020 r. w tym:  

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 7 września 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej do 6 listopada 2020 r.  

 

III. Zmiana treści Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ: 

 

1. § 2, ust. 1 

 

Przed zmianą: 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy opisany w §1 i załączniku nr 1 do Umowy w 

terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r., przy czym Zamawiający wymaga 

osiągnięcia w czasie realizacji Przedmiotu umowy terminów pośrednich, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

 

Po zmianie: 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy opisany w §1 i załączniku nr 1 do Umowy w 

terminie od dnia podpisania umowy do dnia 6 listopada 2020 r., przy czym Zamawiający wymaga osiągnięcia 

w czasie realizacji Przedmiotu umowy terminów pośrednich, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

2. § 2, ust. 2 

 

Przed zmianą: 

 

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany Etapami, z zachowaniem terminów wymaganych dla 

poszczególnych Etapów: 
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a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 21 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez BOŚ dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej do 20 października 2020 r.  

 

Po zmianie: 

 

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany Etapami, z zachowaniem terminów wymaganych dla 

poszczególnych Etapów: 

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 7 września 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez BOŚ dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej do 6 listopada 2020 r.  

 

 

Zamawiający informuje, iż zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią jej integralną 

część. 

Zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały uwidocznione na załączonym dokumencie 

(Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – wersja ujednlicona, Formularz oferty- załacznik nr 2 do 

SIWZ, Wzór umowy – załącznik  nr 5 do SIWZ) kolorem czerwonym przy czym przekreślony tekst oznacza treść 

usuniętą ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

W załączeniu Zamawiający przekazuje nowe Załączniki w wersji edytowalnej.  

Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
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