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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:
Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu o tym samym tytule, tj. „Przegląd i aktualizacja map
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu,
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) jest
obowiązkiem wynikającym z art. 88f ust. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne” i są niezbędne dla wykonania postanowień art.
14 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”.
Mapy zagrożenia powodziowego sporządza się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP). Mapy ryzyka powodziowego sporządza się
dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne.
Ostateczny zasięg obszarowy aktualizacji map zagrożenia powodziowego opracowanych w I cyklu
planistycznym zostanie ustalony na etapie realizacji Projektu, co wynika z jego specyfiki. Zakres ten będzie
wynikać z przeprowadzonego w ramach Projektu przeglądu map. Niemniej jednak pewien zakres, dla którego
Zamawiający przewiduje aktualizację, został bezpośrednio wskazany w SOPZ w załączniku nr 8 i 9. Pozostały
zakres MZP, wskazany przez Wykonawcę w wyniku przeglądu map, będzie realizowany w wyniku udzielenia
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych).
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71313000
71340000

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/DPiZW-ops/7/2017
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: 2017-043293 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 065-123259 z dnia: 01/04/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
30/03/2017 (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3 / 12

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:
Przegląd i aktualizacja map
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu zagrożenia powodziowego i map
przez instytucję zamawiającą:
ryzyka
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Powinno być:
Przegląd i aktualizacja map
zagrożenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego.

Zamiast:

Powinno być:

Wykonawca musi wykazać, że
w trakcie realizacji zamówienia
dysponować będzie zespołem, w
skład którego wchodzić będą co
najmniej osoby o następujących
kwalifikacjach:
L.p. Stanowisko
w projekcie
(minimalna wymagana
liczba osób) Wymagania
Zamawiającego - Doświadczenie
Zakres informacji, jaką powinien
przedstawić Wykonawca na
potwierdzenie spełnienia warunku
1. Kierownik Zadania (1) a)
wykształcenie wyższe a)
oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
b) posiada co najmniej 10-letnie
doświadczenie zawodowe w

Wykonawca musi wykazać, że
w trakcie realizacji zamówienia
dysponować będzie zespołem, w
skład którego wchodzić będą co
najmniej osoby o następujących
kwalifikacjach:
L.p. Stanowisko
w projekcie
(minimalna wymagana
liczba osób) Wymagania
Zamawiającego - Doświadczenie
Zakres informacji, jaką powinien
przedstawić Wykonawca na
potwierdzenie spełnienia warunku
1. Kierownik Zadania (1) a)
wykształcenie wyższe a)
oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
b) posiada co najmniej 10-letnie
doświadczenie zawodowe w
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zakresie prac naukowo-badawczych zakresie prac naukowo-badawczych
lub studialno-projektowych
lub studialno-projektowych
związanych z gospodarką wodną
związanych z gospodarką wodną
lub ochroną przeciwpowodziową
lub ochroną przeciwpowodziową
b) dane teleadresowe Klienta/
b) dane teleadresowe Klienta/
Pracodawcy u którego/których
Pracodawcy u którego/których
zdobył doświadczenie zawodowe2 zdobył doświadczenie zawodowe1
c) doświadczenie w zarządzaniu
c) doświadczenie w zarządzaniu
projektami podczas realizacji 3
projektami podczas realizacji 3
prac odpowiadających swoim
prac odpowiadających swoim
rodzajem usłudze stanowiącej
rodzajem usłudze stanowiącej
przedmiot niniejszego zamówienia przedmiot niniejszego zamówienia
o wartości zamówienia co najmniej o wartości zamówienia co najmniej
500 000 brutto PLN każdy c)
500 000 brutto PLN każdy c)
informacja o projektach, w których informacja o projektach, w których
brał udział (nazwa projektu,
brał udział (nazwa projektu,
okres realizacji projektu, wartość
okres realizacji projektu, wartość
projektu, szczegółowy opis zakresu projektu, szczegółowy opis zakresu
obowiązków w każdym z projektów) obowiązków w każdym z projektów)
d) posiada znajomość metodyki
d) posiada znajomość metodyki
zarządzania projektami
zarządzania projektami potwierdzoną
potwierdzoną aktualnym certyfikatem certyfikatem, zakończony
PRINCE2®Practitioner lub Project egzaminem d) oświadczenie o
Management Professional (PMP)
posiadanych certyfikatach (nazwa
lub innym równoważnym d)
certyfikatu, nr certyfikatu, wystawca,
oświadczenie o posiadanych
data wystawienia i ważność)
certyfikatach (nazwa certyfikatu,
2. Kierownicy zespołów w
nr certyfikatu, wystawca, data
poszczególnych RZGW (7) a)
wystawienia i ważność)
wykształcenie wyższe z zakresu
2. Kierownicy zespołów w
inżynierii/ochrony środowiska,
poszczególnych RZGW (7) a)
gospodarki wodnej lub geografii
wykształcenie wyższe z zakresu
a) oświadczenie potwierdzające
inżynierii/ochrony środowiska,
wykształcenie wyższe
gospodarki wodnej lub geografii
b) posiada co najmniej 7-letnie
a) oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe1 w
wykształcenie wyższe
zakresie gospodarki wodnej lub
b) posiada co najmniej 7-letnie
ochrony przeciwpowodziowej
doświadczenie zawodowe2 w
b) dane teleadresowe Klienta/
zakresie gospodarki wodnej lub
Pracodawcy u którego/których
ochrony przeciwpowodziowej
zdobył doświadczenie zawodowe1
b) dane teleadresowe Klienta/
c) posiada co najmniej 3-letnie
Pracodawcy u którego/których
doświadczenie w kierowaniu
zdobył doświadczenie zawodowe2 projektami podczas realizacji 2 prac
c) posiada co najmniej 3-letnie
odpowiadających swoim rodzajem
doświadczenie w kierowaniu
usłudze stanowiącej przedmiot
projektami podczas realizacji 2 prac niniejszego zamówienia, objętych
odpowiadających swoim rodzajem problematyką dotyczącą ochrony
usłudze stanowiącej przedmiot
przeciwpowodziowej, hydrologii
niniejszego zamówienia, objętych
lub modelowania hydraulicznego
problematyką dotyczącą ochrony
cieków naturalnych i kanałów
przeciwpowodziowej, hydrologii
c) informacja o projektach, w
lub modelowania hydraulicznego
których brał udział (nazwa projektu,
cieków naturalnych i kanałów
okres realizacji projektu, wartość
c) informacja o projektach, w
projektu, szczegółowy opis zakresu
których brał udział (nazwa projektu, obowiązków w każdym z projektów)
okres realizacji projektu, wartość
3. Specjalista ds. modelowania
projektu, szczegółowy opis zakresu
obowiązków w każdym z projektów)
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3. Specjalista ds. modelowania
(21) a) wykształcenie wyższe
(21) a) wykształcenie wyższe
z zakresu inżynierii/ochrony
z zakresu inżynierii/ochrony
środowiska, gospodarki wodnej
środowiska, gospodarki wodnej
lub geografii a) oświadczenie
lub geografii a) oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
wyższe
b) posiada co najmniej 3-letnie
b) posiada co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe1
doświadczenie zawodowe2
w zakresie modelowania
w zakresie modelowania
hydraulicznego b) dane
hydraulicznego b) dane
teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył
u którego/których zdobył
doświadczenie zawodowe1
doświadczenie zawodowe2
c) uczestniczył w realizacji
c) uczestniczył w realizacji
przynajmniej 3 prac
przynajmniej 3 prac
odpowiadających swoim rodzajem
odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot
usłudze stanowiącej przedmiot
niniejszego zamówienia, objętych
niniejszego zamówienia, objętych
problematyką modelowania
problematyką modelowania
hydraulicznego cieków naturalnych
hydraulicznego cieków naturalnych i kanałów c) informacja o pracach,
i kanałów c) informacja o pracach, w których brał udział (nazwa, okres
w których brał udział (nazwa, okres realizacji, szczegółowy opis zakresu
realizacji, szczegółowy opis zakresu obowiązków)
obowiązków)
4. Specjalista ds. modelowania w
4. Specjalista ds. modelowania w
ujściowych odcinkach rzek (1) a)
ujściowych odcinkach rzek (1) a)
wykształcenie wyższe z zakresu
wykształcenie wyższe z zakresu
inżynierii/ochrony środowiska,
inżynierii/ochrony środowiska,
gospodarki wodnej lub geografii
gospodarki wodnej lub geografii
a) oświadczenie potwierdzające
a) oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
wykształcenie wyższe
b) posiada co najmniej 5-letnie
b) posiada co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe1
doświadczenie zawodowe2
w zakresie modelowania
w zakresie modelowania
hydraulicznego b) dane
hydraulicznego b) dane
teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył
u którego/których zdobył
doświadczenie zawodowe1
doświadczenie zawodowe2
c) uczestniczył w realizacji co
c) uczestniczył w realizacji co
najmniej 2 prac odpowiadających
najmniej 2 prac odpowiadających
swoim rodzajem usłudze stanowiącej
swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia,
przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką modelowania
objętych problematyką modelowania hydraulicznego w ujściowych
hydraulicznego w ujściowych
odcinkach rzek, będących pod
odcinkach rzek, będących pod
wpływem morza c) informacja o
wpływem morza c) informacja o
projektach, w których brał udział
projektach, w których brał udział
(nazwa projektu, okres realizacji
(nazwa projektu, okres realizacji
projektu, szczegółowy opis zakresu
projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów)
obowiązków w każdym z projektów) 5. Specjalista ds. GIS (21) a)
5. Specjalista ds. GIS (21) a)
wykształcenie wyższe z zakresu
wykształcenie wyższe z zakresu
inżynierii/ochrony środowiska,
inżynierii/ochrony środowiska,
gospodarki wodnej, geodezji i
gospodarki wodnej, geodezji i
kartografii, geografii, geoinformacji
lub geoinformatyki a) oświadczenie
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kartografii, geografii, geoinformacji potwierdzające wykształcenie
lub geoinformatyki a) oświadczenie wyższe
potwierdzające wykształcenie
b) posiada co najmniej 3-letnie
wyższe
doświadczenie zawodowe1 w
b) posiada co najmniej 3-letnie
zakresie projektowania, tworzenia i
doświadczenie zawodowe2 w
edycji baz danych przestrzennych,
zakresie projektowania, tworzenia i metadanych, wykonywania analiz
edycji baz danych przestrzennych, przestrzennych, opracowania
metadanych, wykonywania analiz
i redakcji kartograficznej map
przestrzennych, opracowania
b) dane teleadresowe Klienta/
i redakcji kartograficznej map
Pracodawcy u którego/których
b) dane teleadresowe Klienta/
zdobył doświadczenie zawodowe1
Pracodawcy u którego/których
c) uczestniczył w realizacji
zdobył doświadczenie zawodowe2 przynajmniej 3 prac,
c) uczestniczył w realizacji
potwierdzających powyżej wskazane
przynajmniej 3 prac,
doświadczenie zawodowe (przy
potwierdzających powyżej wskazane czym nie każda z prac musi
doświadczenie zawodowe c)
potwierdzać łączny zakres
informacja o pracach, w których brał doświadczenia wskazanego
udział (szczegółowy opis zakresu
w punkcie b, ważne aby 3
obowiązków)
prace potwierdzały łącznie to
6. Specjalista ds. baz danych
doświadczenie) c) informacja o
przestrzennych (1) a) wykształcenie pracach, w których brał udział
wyższe a) oświadczenie
(szczegółowy opis zakresu
potwierdzające wykształcenie
obowiązków)
wyższe
6. Specjalista ds. baz danych
b) posiada znajomość zagadnień z przestrzennych (1) a) wykształcenie
zakresu projektowania, konfiguracji wyższe a) oświadczenie
i zarządzania bazami danych
potwierdzające wykształcenie
przestrzennych b) oświadczenie o wyższe
znajomości zagadnień z zakresu
b) posiada znajomość zagadnień z
projektowania, konfiguracji
zakresu projektowania, konfiguracji
i zarządzania baz danych
i zarządzania bazami danych
przestrzennych, w tym oświadczenie przestrzennych b) oświadczenie o
o posiadanych certyfikatach z
znajomości zagadnień z zakresu
zakresu baz danych przestrzennych projektowania, konfiguracji
c) posiada minimum 5-letnie
i zarządzania baz danych
doświadczenie zawodowe2
przestrzennych, w tym oświadczenie
w projektowania, konfiguracji
o posiadanych certyfikatach z
i zarządzania bazami danych
zakresu baz danych przestrzennych
przestrzennych c) dane
c) posiada minimum 5-letnie
teleadresowe Klienta/ Pracodawcy doświadczenie zawodowe1
u którego/których zdobył
w projektowania, konfiguracji
doświadczenie zawodowe2
i zarządzania bazami danych
d) uczestniczył w realizacji
przestrzennych c) dane
przynajmniej 2 prac,
teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
potwierdzających powyżej wskazane u którego/których zdobył
doświadczenie zawodowe d)
doświadczenie zawodowe1
informacja o projektach, w których d) uczestniczył w realizacji
brał udział (nazwa projektu, okres
przynajmniej 2 prac,
realizacji projektu, szczegółowy opis potwierdzających powyżej wskazane
zakresu obowiązków w każdym z
doświadczenie zawodowe d)
projektów)
informacja o projektach, w których
7.
brał udział (nazwa projektu, okres
Specjalista ds. usług sieciowych
realizacji projektu, szczegółowy opis
i portali mapowych (1) a)
zakresu obowiązków w każdym z
projektów)
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wykształcenie wyższe a)
7.
oświadczenie potwierdzające
Specjalista ds. usług sieciowych
wykształcenie wyższe
i portali mapowych (1) a)
b) posiada znajomość zagadnień z wykształcenie wyższe a)
zakresu usług sieciowych danych
oświadczenie potwierdzające
przestrzennych oraz tworzenia i
wykształcenie wyższe
zarządzania portalami mapowymi
b) posiada znajomość zagadnień z
b) oświadczenie o znajomości
zakresu usług sieciowych danych
zagadnień z zakresu usług
przestrzennych oraz tworzenia i
sieciowych danych przestrzennych zarządzania portalami mapowymi
oraz tworzenia i zarządzania
b) oświadczenie o znajomości
portalami mapowymi
zagadnień z zakresu usług
c) posiada minimum 5-letnie
sieciowych danych przestrzennych
doświadczenie zawodowe2 w
oraz tworzenia i zarządzania
zakresie tworzenia i zarządzania
portalami mapowymi
usługami sieciowymi danych
c) posiada minimum 5-letnie
przestrzennych oraz portalami
doświadczenie zawodowe1 w
mapowymi c) dane teleadresowe
zakresie tworzenia i zarządzania
Klienta/ Pracodawcy u którego/
usługami sieciowymi danych
których zdobył doświadczenie
przestrzennych oraz portalami
zawodowe2
mapowymi c) dane teleadresowe
d) uczestniczył w realizacji
Klienta/ Pracodawcy u którego/
przynajmniej 2 prac,
których zdobył doświadczenie
potwierdzających powyżej wskazane zawodowe1
doświadczenie zawodowe d)
d) uczestniczył w realizacji
informacja o projektach, w których przynajmniej 2 prac,
brał udział (nazwa projektu, okres
potwierdzających powyżej wskazane
realizacji projektu, szczegółowy opis doświadczenie zawodowe d)
zakresu obowiązków w każdym z
informacja o projektach, w których
projektów)
brał udział (nazwa projektu, okres
8. Kierownik zespołu ds. geodezji
realizacji projektu, szczegółowy opis
(7) a) wykształcenie wyższe z
zakresu obowiązków w każdym z
zakresu geodezji a) oświadczenie
projektów)
potwierdzające wykształcenie
8. Kierownik zespołu ds. geodezji
wyższe
(7) a) wykształcenie wyższe z
b) posiada co najmniej 5-letnie
zakresu geodezji a) oświadczenie
doświadczenie zawodowe2
potwierdzające wykształcenie
w zakresie wykonywania i
wyższe
opracowywania terenowych
b) posiada co najmniej 5-letnie
pomiarów geodezyjnych b)
doświadczenie zawodowe1
dane teleadresowe Klienta/
w zakresie wykonywania i
Pracodawcy u którego/których
opracowywania terenowych
zdobył doświadczenie zawodowe2; pomiarów geodezyjnych b)
c) posiada co najmniej 3-letnie
dane teleadresowe Klienta/
doświadczenie w kierowaniu
Pracodawcy u którego/których
projektami geodezyjnymi c)
zdobył doświadczenie zawodowe1
informacja o pracach, w których brał c) posiada co najmniej 3-letnie
udział (nazwa, okres wykonywania, doświadczenie w kierowaniu
szczegółowy opis zakresu
projektami geodezyjnymi c)
obowiązków )
informacja o pracach, w których brał
c) uczestniczył w realizacji
udział (nazwa, okres wykonywania,
co najmniej jednego projektu
szczegółowy opis zakresu
związanego z pomiarem koryt
obowiązków )
rzecznych d) informacja o pracach, c) uczestniczył w realizacji
w których brał udział (nazwa, okres co najmniej jednego projektu
związanego z pomiarem koryt
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wykonywania, szczegółowy opis
rzecznych d) informacja o pracach,
zakresu obowiązków)
w których brał udział (nazwa, okres
9. Kierownik zadania ds. hydrologii wykonywania, szczegółowy opis
(1) a) wykształcenie wyższe w
zakresu obowiązków)
zakresie hydrologii, inżynierii/
9. Kierownik zadania ds. hydrologii
kształtowania/ochrony środowiska, (1) a) wykształcenie wyższe w
gospodarki wodnej lub geografii
zakresie hydrologii, inżynierii/
a) oświadczenie potwierdzające
kształtowania/ochrony środowiska,
wykształcenie wyższe
gospodarki wodnej lub geografii
b) posiada co najmniej 10-letnie
a) oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2 w
wykształcenie wyższe
zakresie hydrologii i gospodarki
b) posiada co najmniej 10-letnie
wodnej, w tym obliczania
doświadczenie zawodowe1 w
przepływów i opadów maksymalnych zakresie hydrologii i gospodarki
o określonym prawdopodobieństwie wodnej, w tym obliczania
przewyższenia dla zlewni
przepływów i opadów maksymalnych
kontrolowanych i niekontrolowanych o określonym prawdopodobieństwie
oraz identyfikacji modeli
przewyższenia dla zlewni
transformacji opadu
kontrolowanych i niekontrolowanych
w odpływ b) dane teleadresowe
oraz identyfikacji modeli
Klienta/ Pracodawcy u którego/
transformacji opadu
których zdobył doświadczenie
w odpływ b) dane teleadresowe
zawodowe2
Klienta/ Pracodawcy u którego/
c) posiada co najmniej 5-letnie
których zdobył doświadczenie
doświadczenie w kierowaniu
zawodowe1
projektami przy realizacji 3 prac,
c) posiada co najmniej 5-letnie
potwierdzających powyżej wskazane doświadczenie w kierowaniu
doświadczenie zawodowe c)
projektami przy realizacji 3 prac,
informacja o projektach, w których potwierdzających powyżej wskazane
brał udział (nazwa projektu, okres
doświadczenie zawodowe c)
realizacji projektu, szczegółowy opis informacja o projektach, w których
zakresu obowiązków w każdym z
brał udział (nazwa projektu, okres
projektów)
realizacji projektu, szczegółowy opis
10. Konsultant ds. hydrologii
zakresu obowiązków w każdym z
(1) a) wykształcenie wyższe
projektów)
posiadający co najmniej tytuł doktora 10. Konsultant ds. hydrologii
habilitowanego w zakresie hydrologii, (1) a) wykształcenie wyższe
inżynierii/kształtowania/ochrony
posiadający co najmniej tytuł doktora
środowiska, gospodarki wodnej
habilitowanego w zakresie hydrologii,
lub geografii a) oświadczenie
inżynierii/kształtowania/ochrony
potwierdzające wykształcenie
środowiska, gospodarki wodnej
b) posiada co najmniej 10-letnie
lub geografii a) oświadczenie
doświadczenie zawodowe2 w
potwierdzające wykształcenie
zakresie hydrologii i gospodarki
b) posiada co najmniej 10-letnie
wodnej, w tym obliczania
doświadczenie zawodowe1 w
przepływów i opadów maksymalnych zakresie hydrologii i gospodarki
o określonym prawdopodobieństwie wodnej, w tym obliczania
przewyższenia dla zlewni
przepływów i opadów maksymalnych
kontrolowanych i niekontrolowanych o określonym prawdopodobieństwie
oraz identyfikacji modeli
przewyższenia dla zlewni
transformacji opadu
kontrolowanych i niekontrolowanych
w odpływ b) dane teleadresowe
oraz identyfikacji modeli
Klienta/ Pracodawcy u którego/
transformacji opadu
których zdobył doświadczenie
w odpływ b) dane teleadresowe
zawodowe2
Klienta/ Pracodawcy u którego/
c) uczestniczył w realizacji co
których zdobył doświadczenie
najmniej 5 prac, potwierdzających
zawodowe1
powyżej wskazane doświadczenie
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zawodowe c) informacja o
c) uczestniczył w realizacji co
projektach, pracach w których
najmniej 5 prac, potwierdzających
brał udział (nazwa projektu, okres
powyżej wskazane doświadczenie
realizacji projektu, szczegółowy opis zawodowe c) informacja o
zakresu obowiązków w każdym z
projektach, pracach w których
projektów)
brał udział (nazwa projektu, okres
11. Specjalista ds. hydrologii (14)
realizacji projektu, szczegółowy opis
a) wykształcenie wyższe z zakresu zakresu obowiązków w każdym z
inżynierii/ochrony środowiska,
projektów)
gospodarki wodnej lub geografii
11. Specjalista ds. hydrologii (14)
a) oświadczenie potwierdzające
a) wykształcenie wyższe z zakresu
wykształcenie wyższe
inżynierii/ochrony środowiska,
b) posiada co najmniej 5-letnie
gospodarki wodnej lub geografii
doświadczenie zawodowe2 w
a) oświadczenie potwierdzające
zakresie hydrologii i gospodarki
wykształcenie wyższe
wodnej, w tym obliczania
b) posiada co najmniej 5-letnie
przepływów i opadów maksymalnych doświadczenie zawodowe1 w
o określonym prawdopodobieństwie zakresie hydrologii i gospodarki
przewyższenia dla zlewni
wodnej, w tym obliczania
kontrolowanych i niekontrolowanych przepływów i opadów maksymalnych
oraz identyfikacji modeli
o określonym prawdopodobieństwie
transformacji opadu
przewyższenia dla zlewni
w odpływ b) dane teleadresowe
kontrolowanych i niekontrolowanych
Klienta/ Pracodawcy u którego/
oraz identyfikacji modeli
których zdobył doświadczenie
transformacji opadu
zawodowe2
w odpływ b) dane teleadresowe
c) uczestniczył w realizacji
Klienta/ Pracodawcy u którego/
przynajmniej 3 prac,
których zdobył doświadczenie
potwierdzających powyżej wskazane zawodowe1
doświadczenie zawodowe c)
c) uczestniczył w realizacji
informacja o projektach, w których przynajmniej 3 prac,
brał udział (nazwa projektu, okres
potwierdzających powyżej wskazane
realizacji projektu, szczegółowy opis doświadczenie zawodowe c)
zakresu obowiązków w każdym z
informacja o projektach, w których
projektów)
brał udział (nazwa projektu, okres
12. Specjalista ds. wyceny strat
realizacji projektu, szczegółowy opis
(1) a) wykształcenie wyższe
zakresu obowiązków w każdym z
z zakresu inżynierii/ochrony
projektów)
środowiska, gospodarki wodnej,
12. Specjalista ds. wyceny strat
geografii, gospodarki przestrzennej (1) a) wykształcenie wyższe
lub ekonomii a) oświadczenie
z zakresu inżynierii/ochrony
potwierdzające wykształcenie
środowiska, gospodarki wodnej,
wyższe
geografii, gospodarki przestrzennej
b) posiada co najmniej 5-letnie
lub ekonomii a) oświadczenie
doświadczenie zawodowe2 w
potwierdzające wykształcenie
zakresie prowadzenia analiz
wyższe
dotyczących ryzyka, wyceny
b) posiada co najmniej 5-letnie
nieruchomości i szacowania
doświadczenie zawodowe1 w
strat w majątku i środowisku
zakresie prowadzenia analiz
b) dane teleadresowe Klienta/
dotyczących ryzyka, wyceny
Pracodawcy u którego/których
nieruchomości i szacowania
zdobył doświadczenie zawodowe2 strat w majątku i środowisku
c) uczestniczył w realizacji
b) dane teleadresowe Klienta/
przynajmniej 2 prac,
Pracodawcy u którego/których
potwierdzających powyżej wskazane zdobył doświadczenie zawodowe1
doświadczenie zawodowe c)
c) uczestniczył w realizacji
informacja o projektach, w których przynajmniej 2 prac,
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brał udział (nazwa projektu, okres
potwierdzających powyżej wskazane
realizacji projektu, szczegółowy opis doświadczenie zawodowe c)
zakresu obowiązków w każdym z
informacja o projektach, w których
projektów)
brał udział (nazwa projektu, okres
13. Specjalista ds. ochrony
realizacji projektu, szczegółowy opis
przeciwpowo-dziowej (7) a)
zakresu obowiązków w każdym z
wykształcenie wyższe z zakresu
projektów)
inżynierii/ochrony środowiska,
13. Specjalista ds. ochrony
gospodarki wodnej lub geografii
przeciwpowo-dziowej (7) a)
a) oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe z zakresu
wykształcenie wyższe
inżynierii/ochrony środowiska,
b) posiada co najmniej 5-letnie
gospodarki wodnej lub geografii
doświadczenie zawodowe2 w
a) oświadczenie potwierdzające
realizacji prac naukowo-badawczych wykształcenie wyższe
lub studialnych w zakresie ochrony b) posiada co najmniej 5-letnie
przeciwpowodziowej lub gospodarki doświadczenie zawodowe1 w
wodnej b) dane teleadresowe
realizacji prac naukowo-badawczych
Klienta/ Pracodawcy u którego/
lub studialnych w zakresie ochrony
których zdobył doświadczenie
przeciwpowodziowej lub gospodarki
zawodowe2
wodnej b) dane teleadresowe
c) uczestniczył w realizacji
Klienta/ Pracodawcy u którego/
przynajmniej 3 prac
których zdobył doświadczenie
odpowiadających swoim rodzajem zawodowe1
usłudze stanowiącej przedmiot
c) uczestniczył w realizacji
niniejszego zamówienia, objętych
przynajmniej 3 prac
problematyką dotyczącą ochrony
odpowiadających swoim rodzajem
przeciwpowodziowej i wyznaczania usłudze stanowiącej przedmiot
obszarów zagrożenia powodziowego niniejszego zamówienia, objętych
c) informacja o projektach, w
problematyką dotyczącą ochrony
których brał udział (nazwa projektu, przeciwpowodziowej i wyznaczania
okres realizacji projektu, wartość
obszarów zagrożenia powodziowego
projektu, szczegółowy opis zakresu c) informacja o projektach, w
obowiązków w każdym z projektów) których brał udział (nazwa projektu,
okres realizacji projektu, wartość
projektu, szczegółowy opis zakresu
obowiązków w każdym z projektów)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
08/05/2017 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:
08/05/2017 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/05/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/05/2017 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:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-055201
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