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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-844

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 223720273

Osoba do kontaktów: Ryszard Wojciechowski
E-mail: ryszard.wojciechowski@kzgw.gov.pl

Faks: +48 223720295

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.kzgw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK”.
Zamówienie pn. „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK” jest elementem projektu pn. „Informatyczny System
Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (w skrócie Projekt ISOK), realizowanego w ramach VII osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt ISOK współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VII – Społeczeństwo
informacyjne – budowa elektronicznej administracji (Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-025/09-00
zawarta w Warszawie w dniu 30 lipca 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz współfinansowanego ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Umowa nr 16/2012/Wn50/NZ-LZ/D
zawarta w Warszawie w dniu 12 stycznia 2012 r. z aneksami).
Wdrożony System ISOK ma stanowić wsparcie służb zarządzania kryzysowego oraz obywateli w momencie
wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń występujących w atmosferze, w szczególności ma służyć zwiększeniu
bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem tych zagrożeń. System
ISOK będzie konsolidował informacje z istniejących systemów informatycznych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej (KZGW) i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK), a także przetwarzał i udostępniał nowe
produkty oraz usługi zarówno podmiotom odpowiedzialnym i zaangażowanym w zarządzanie kryzysowe w
Polsce, jak i obywatelom. Podstawową cechą systemu będzie udostępnianie usług sieciowych w architekturze
SOA oraz usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE. System ISOK będzie w sposób zasadniczy wspierał
wypełnienie głównych zobowiązań wdrożeniowych Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania
nim), które polegają na konieczności publicznego udostępniania wstępnej oceny ryzyka powodziowego
(WORP), map zagrożenia powodziowego (MZP), map ryzyka powodziowego (MRP) i planów zarządzania
ryzykiem powodziowym. Budowana platforma informatyczna Systemu ISOK - poprzez udostępnianie narzędzi
pomagających w rozpoznawaniu oraz ostrzeganiu przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi,
hydrologicznymi oraz zdarzeniami technologicznymi (synergicznymi) - będzie narzędziem wsparcia systemu
zarządzania kryzysowego w Polsce. System będzie również zestawem narzędzi (aplikacji) wspomagających
zarówno działania związane z szeroko pojętym zarządzaniem gospodarką wodną – w szczególności poprzez
udostępnienie narzędzi do realizacji rutynowych i incydentalnych zadań związanych z zarządzaniem,
aktualizacją, przetwarzaniem czy udostępnianiem danych (np. przetwarzanie danych związanych z
prowadzeniem katastru wodnego, przetwarzanie danych dotyczących zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa,
obsługę pozwoleń wodnoprawnych, informowanie o stanie zagrożeń, przeprowadzanie wymaganych analiz z
wykorzystaniem informacji geoprzestrzennej, czy generowanie raportów).
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
72310000
72263000
72265000
72266000
72268000
72100000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
KZGW/ISOK-5/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_KZGW
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-168831 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 001-001239 z dnia: 03/01/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
30/12/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Oferta najkorzystniejsza
IV.2.1) Kryteria udzielenia
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone poniżej
zamówienia:
1. Cena (wynagrodzenie) brutto.
Waga 35
2. Kompetencje zespołu. Waga 15
3. Liczba osobodni przeznaczona
na dodatkowe usługi serwisowe w
okresie gwarancji. Waga 20
4. Koncepcja realizacji zamówienia.
Waga 30.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli
dotyczy)

Zamiast:

Powinno być:
Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena (wynagrodzenie) brutto.
Waga 35
2. Kompetencje zespołu. Waga 15
3. Liczba osobogodzin przeznaczona
na dodatkowe usługi serwisowe w
okresie gwarancji. Waga 20
4. Koncepcja realizacji zamówienia.
Waga 30.

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia to 170
1. Termin wykonania zamówienia
dni roboczych od dnia zawarcia
rozpocznie się w dniu zawarcia
umowy .
umowy z Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje
2. Umowa zostanie zawarta na okres możliwość udzielenia zamówień
do 30.03.2017 r.
uzupełniających na podstawie art.
Zamawiający przewiduje
67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, w zakresie
możliwość udzielenia zamówień
funkcjonalności systemu ISOK,
uzupełniających na podstawie art.
m.in. rozwiązań portalowych,
67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, w zakresie
workflow, optymalizacji i strojenia
funkcjonalności systemu ISOK,
systemu, rozbudowy funkcjonalności
m.in. rozwiązań portalowych,
SIGW, modyfikacji wynikających ze
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workflow, optymalizacji i strojenia
systemu, rozbudowy funkcjonalności
SIGW, modyfikacji wynikających ze
zmian w przepisach powszechnie
obowiązujących oraz z dyrektywy i
specyfikacji INSPIRE. Zamówienia
uzupełniające będą realizowane
na warunkach wynikających z
umowy na zamówienie podstawowe
w zakresie gwarancji, procedury
odbiorowej, warunków płatności,
odpowiednio do przedmiotu
zamówienia uzupełniającego.
1. Wykonawca w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie
internetowej www.kzgw.gov.pl
informacji
dotyczących:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowania zamówienia,
- firm oraz adresów Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w
ofertach.
przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej
grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Ustawy.
1.1. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania
z innym
Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
1.2. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o zamówienie oświadczenie
o przynależności, braku
przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, składa każdy z
Wykonawców.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
1 Zmiana istotnych postanowień
Umowy w stosunku do treści
Załącznika 1 (Oferta Wykonawcy)
jest możliwa tylko w zakresie
wynikającym z treści art. 144 ustawy

zmian w przepisach powszechnie
obowiązujących oraz z dyrektywy i
specyfikacji INSPIRE. Zamówienia
uzupełniające będą realizowane
na warunkach wynikających z
umowy na zamówienie podstawowe
w zakresie gwarancji, procedury
odbiorowej, warunków płatności,
odpowiednio do przedmiotu
zamówienia uzupełniającego.
1. Wykonawca w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie
internetowej www.kzgw.gov.pl
informacji
dotyczących:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowania zamówienia,
- firm oraz adresów Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w
ofertach.
przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej
grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Ustawy.
1.1. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania
z innym
Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
1.2. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o zamówienie oświadczenie
o przynależności, braku
przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, składa każdy z
Wykonawców.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
1 Zmiana istotnych postanowień
Umowy w stosunku do treści
Załącznika 1 (Oferta Wykonawcy)
jest możliwa tylko w zakresie
wynikającym z treści art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmiany Umowy w
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Prawo zamówień publicznych.
szczególności w przypadkach i na
Zamawiający przewiduje możliwość warunkach określonych poniżej:
dokonania zmiany Umowy w
a) w przypadku, gdy wprowadzenie
szczególności w przypadkach i na zmian jest uzasadnione w świetle
warunkach określonych poniżej:
rozwoju technologicznego lub
a) w przypadku, gdy wprowadzenie wymagań funkcjonalnych Systemu
zmian jest uzasadnione w świetle
ISOK,
rozwoju technologicznego lub
b) w przypadku, gdy wprowadzenie
wymagań funkcjonalnych Systemu zmian jest uzasadnione
ISOK,
planowanymi lub dokonanymi
b) w przypadku, gdy wprowadzenie zmianami
zmian jest uzasadnione
w infrastrukturze informatycznej
planowanymi lub dokonanymi
Zamawiającego, pod warunkiem, że
zmianami
są one konieczne ze względu na
w infrastrukturze informatycznej
dostosowanie zakresu lub sposobu
Zamawiającego, pod warunkiem, że lub harmonogramu realizacji
są one konieczne ze względu na
Przedmiotu Umowy do nowych
dostosowanie zakresu lub sposobu warunków,
lub harmonogramu realizacji
c) w przypadku konieczności
Przedmiotu Umowy do nowych
dostosowania Systemu ISOK
warunków,
do innych przedsięwzięć
c) w przypadku konieczności
informatycznych
dostosowania Systemu ISOK
realizowanych lub przewidzianych
do innych przedsięwzięć
do realizacji przez Zamawiającego,
informatycznych
pod warunkiem, że jest to
realizowanych lub przewidzianych uzasadnione ze względu na interes
do realizacji przez Zamawiającego, Zamawiającego,
pod warunkiem, że jest to
d) w przypadku konieczności
uzasadnione ze względu na interes dostosowania Systemu ISOK do
Zamawiającego,
planowanych lub dokonanych zmian
d) w przypadku konieczności
w
dostosowania Systemu ISOK do
organizacji któregokolwiek z
planowanych lub dokonanych zmian Zamawiających, pod warunkiem,
w
że zmiany takie są konieczne
organizacji któregokolwiek z
do zapewnienia prawidłowego
Zamawiających, pod warunkiem,
działania Systemu ISOK i realizacji
że zmiany takie są konieczne
związanych z nim celów Podprojektu
do zapewnienia prawidłowego
(z zastrzeżeniem, że dostosowanie
działania Systemu ISOK i realizacji Systemu ISOK wymagać będzie
związanych z nim celów Podprojektu istotnej zmiany Przedmiotu Umowy;
(z zastrzeżeniem, że dostosowanie w przeciwnym razie dostosowanie
Systemu ISOK wymagać będzie
nie będzie uważane za zmianę
istotnej zmiany Przedmiotu Umowy; Umowy w rozumieniu niniejszego pkt
w przeciwnym razie dostosowanie 1); przez ww. zmiany w organizacji
nie będzie uważane za zmianę
Zamawiających Strony rozumieją
Umowy w rozumieniu niniejszego pkt w szczególności wszelkie zmiany
1); przez ww. zmiany w organizacji w strukturze organów administracji
Zamawiających Strony rozumieją
publicznej odnoszące się do
w szczególności wszelkie zmiany
Zamawiających, w tym przejęcie
w strukturze organów administracji obowiązków któregokolwiek z
publicznej odnoszące się do
Zamawiających przez inne/nowe
Zamawiających, w tym przejęcie
podmioty,
obowiązków któregokolwiek z
e) w przypadku, gdy z wyników
Zamawiających przez inne/nowe
przeprowadzonej kontroli jakości
podmioty,
wynika konieczność wprowadzenia
zmian, których celem będzie zmiana
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terminów lub sposobu realizacji
e) w przypadku, gdy z wyników
przeprowadzonej kontroli jakości
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem,
wynika konieczność wprowadzenia że wprowadzone zmiany będą
zmian, których celem będzie zmiana miały na celu realizację zaleceń
terminów lub sposobu realizacji
wynikających z przeprowadzonej
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, kontroli jakości,
że wprowadzone zmiany będą
f) w przypadku zmiany okresu
miały na celu realizację zaleceń
kwalifikowalności wydatków
wynikających z przeprowadzonej
dla Projektu ISOK, co wymaga
kontroli jakości,
podpisania aneksu do umów o
f) w przypadku zmiany okresu
dofinansowanie, których stroną
kwalifikowalności wydatków
jest Zamawiający, możliwa jest
dla Projektu ISOK, co wymaga
m.in. zmiana terminów wykonania
podpisania aneksu do umów o
Przedmiotu Umowy.
dofinansowanie, których stroną
2. W wyniku zmiany Umowy w
jest Zamawiający, możliwa jest
okolicznościach opisanych powyżej,
m.in. zmiana terminów wykonania
zmianie ulec może w szczególności
Przedmiotu Umowy.
wynagrodzenie Wykonawcy, termin
2. W wyniku zmiany Umowy w
realizacji zamówienia lub sposób lub
okolicznościach opisanych powyżej, technologia wykonania zamówienia.
zmianie ulec może w szczególności 3 Zmiana postanowień Umowy
wynagrodzenie Wykonawcy, termin o charakterze nieistotnym w
realizacji zamówienia lub sposób lub rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
technologia wykonania zamówienia. zamówień publicznych, możliwa
3 Zmiana postanowień Umowy
jest na zasadach określonych w
o charakterze nieistotnym w
procedurze zarządzania zmianą,
rozumieniu art. 144 ustawy Prawo która zostanie opracowana przez
zamówień publicznych, możliwa
Wykonawcę w ramach Planu
jest na zasadach określonych w
Podprojektu i przedstawiona
procedurze zarządzania zmianą,
do zaakceptowania przez
która zostanie opracowana przez
Zamawiającego.
Wykonawcę w ramach Planu
4 Wszelkie zmiany Dokumentacji
Podprojektu i przedstawiona
Systemu, w szczególności Projektu
do zaakceptowania przez
Technicznego, wymagają formy
Zamawiającego.
pisemnej pod rygorem nieważności
4 Wszelkie zmiany Dokumentacji
(dokument podpisany przez
Systemu, w szczególności Projektu uprawnionych przedstawicieli każdej
Technicznego, wymagają formy
ze Stron). Dokumentacja powinna
pisemnej pod rygorem nieważności być zaktualizowana (wersja jednolita)
(dokument podpisany przez
najpóźniej na moment podpisania
uprawnionych przedstawicieli każdej Protokołu Odbioru Końcowego
ze Stron). Dokumentacja powinna
Systemu ISOK.
być zaktualizowana (wersja jednolita) Uwaga!
najpóźniej na moment podpisania
* Poprzez certyfikat równoważny
Protokołu Odbioru Końcowego
Zamawiający rozumie, że
Systemu ISOK.
Wykonawca dla każdej roli
przedstawi certyfikat, który został
wydany przez podmiot profesjonalnie
zajmujący się certyfikowaniem,
nie powiązany z wykonawcą,
posiadającym uprawnienia do
wydawania certyfikatów nadane
przez niezależną od wykonawcy
jednostkę.
Załączniki do SIWZ nr 8 do
10 oraz nr 17, 18 i 19 są
dostępne nieodpłatnie w siedzibie
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Zamawiającego (po uprzednim
kontakcie telefonicznym z Panią
Anną Mazur tel. 22 3751 317 lub
Katarzyną Sobczak tel. 22 3751
318).
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
06/02/2017 Godzina: 12:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
06/02/2017 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/02/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/02/2017 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-011558
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