Zakład Wsparcia Produkcji
PSZ– 5.02 -Z01

PN/JP.2270-122/R/21-15/21

21.10.2021 r.

Zamawiający informuje o modyfikacji treści Ogłoszenia o aukcji nr 122/R/21 na wykonywanie
i opracowywanie wyników pomiarów geofizycznych i badań sejsmicznych dla oceny stanu zagrożenia
tąpaniami w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2022 – 2023 w poniższym zakresie:


Ogłoszenie o aukcji 122/R/21 pkt 17.III. ppkt 3.1.

Zapis przed zmianą:
Podstawowym warunkiem rozpatrzenia oferty jest przedłożenie przez Wykonawcę „Uprawnień rzeczoznawcy
do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XIX – zagrożenie tąpaniami” nadanych przez Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego w Katowicach oraz uprawnienia geofizyka górniczego lub stopień naukowy w zakresie
geofizyki.

Zapis po zmianie:
Uprawnienia geofizyka górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach lub
stopień naukowy w zakresie geofizyki.


Ogłoszenie o aukcji 122/R/21 pkt 17.III. ppkt 3.2.

Zapis przed zmianą:
Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy wykaz obejmujący wykonane badania i pomiary geofizyczne metodą
profilowań lub prześwietlań górotworu w kopalniach węgla kamiennego, na kwotę co najmniej 100 000 zł
z okresu ostatnich 4 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie.

Zapis po zmianie:
Wykaz obejmujący wykonane badania i pomiary geofizyczne metodą profilowań lub prześwietlań górotworu w
kopalniach węgla kamiennego, na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 zł z okresu ostatnich 4 lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.


Ogłoszenie o aukcji 122/R/21 pkt 17.III. ppkt 3.3.

Zapis przed zmianą:
Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez KRZG lub jego Zastępcę potwierdzające, że wskazany
w wykazie przedmiot zamówienia został wykonany należycie.

Zapis po zmianie:
Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego wskazane w wykazie usługi
były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.
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Ogłoszenie o aukcji 122/R/21 pkt 17.III. ppkt 3.4.

Zapis przed zmianą:
Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu przetargu z podaniem odpowiednich kwalifikacji osób
(w tym rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego oraz uprawnienia geofizyka górniczego
lub stopień naukowy w zakresie geofizyki) wraz z odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi powyższe.

Zapis po zmianie:
Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu przetargu z podaniem odpowiednich kwalifikacji osób
(w tym osoba z uprawnieniami geofizyka górniczego lub stopniem naukowym w zakresie geofizyki) wraz
z odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi powyższe.


Zał. 2 do Ogłoszenia o aukcji tj. Specyfikacja techniczna pkt III ppkt 3) lit. a.

Zapis przed zmianą:
Podstawowym warunkiem rozpatrzenia oferty jest przedłożenie przez Oferenta „Uprawnień rzeczoznawcy
do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XIX – zagrożenie tąpaniami” nadanych przez Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego w Katowicach oraz uprawnienia geofizyka górniczego lub stopień naukowy w zakresie
geofizyki.

Zapis po zmianie:
Do oferty wymagane jest przedłożenie przez Wykonawcę uprawnień geofizyka górniczego nadanych przez
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach lub stopień naukowy w zakresie geofizyki.


Zał. 2 do Ogłoszenia o aukcji tj. Specyfikacja techniczna pkt III ppkt 3) lit. b.

Zapis przed zmianą:
Ponadto wymagane są referencje z ostatnich 3 lat wystawione przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, potwierdzające, że dany oferent gwarantuje należyte
wykonanie przedmiotu przetargu w zakresie przedmiotu zamówienia.
Temat należy realizować w oparciu o obowiązujące przepisy tj. Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca
2011 r. wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowych

wymagań

dotyczących

prowadzenia

ruchu

podziemnych

zakładów

górniczych,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach
górniczych (wraz z późniejszymi zmianami).

Zapis po zmianie:
Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy wykaz obejmujący wykonane badania i pomiary geofizyczne metodą
profilowań lub prześwietlań górotworu w kopalniach węgla kamiennego, na łączną kwotę co najmniej
100 000,00 zł z okresu ostatnich 4 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie oraz referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot
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na rzecz którego wskazane w wykazie usługi były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane
należycie.
Temat należy realizować w oparciu o obowiązujące przepisy tj. Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca
2011 r. wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowych

wymagań

dotyczących

prowadzenia

ruchu

podziemnych

zakładów

górniczych,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach
górniczych (wraz z późniejszymi zmianami).
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