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Data: 06/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łask, Krajowy numer identyfikacyjny 73093451300000, ul. ul. Warszawska  14, 98100   Łask, woj.

łódzkie, państwo Polska, tel. 436 768 300, e-mail um@lask.pl, faks 436 768 388.

Adres strony internetowej (url): http://lask.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy,

którzy: 1.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonują, co najmniej 2 prac naukowo-badawczych lub studialnych z zakresu ochrony

środowiska wodnego o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda (lub równowartość tej kwoty,

według średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w

Biuletynie Zamówień Publicznych); 1.2. dysponują lub będą dysponować osobami (wchodzącymi w skład
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zespołu) skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadającymi kwalifikacje

zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności: 1.2.1.

kierownikiem projektu – specjalistą w dziedzinie gospodarki wodnej lub ochrony środowiska posiadającym

minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych

związanych z gospodarką wodną; 1.2.2. co najmniej 2 specjalistami ds. wód powierzchniowych

posiadającymi wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki wodnej lub inżynierii środowiska lub ochrony

środowiska lub geografii oraz posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie

modelowania jakości wód i/lub oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan zasobów wodnych;

1.2.3. co najmniej 1 specjalistą ds. wód podziemnych posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu

hydrogeologii lub geologii oraz posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z

planowaniem w gospodarce wodnej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy,

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

Wykonawcy, którzy: 1.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 2 prac naukowo-badawczych lub studialnych z

zakresu ochrony środowiska wodnego o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda (lub

równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu

zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych); 1.2. dysponują lub będą dysponować osobami

(wchodzącymi w skład zespołu) skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia,

w szczególności: 1.2.1. kierownikiem projektu – specjalistą w dziedzinie gospodarki wodnej lub ochrony

środowiska posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-

badawczych lub studialnych związanych z gospodarką wodną; 1.2.2. co najmniej 2 specjalistami ds. wód

powierzchniowych posiadającymi wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki wodnej lub inżynierii

środowiska lub ochrony środowiska lub geografii oraz posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie

zawodowe w zakresie modelowania jakości wód i/lub oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan

zasobów wodnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 14/04/2017, godzina: 10:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 21/04/2017, godzina: 11:30
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