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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 wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Obowiązek przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) wynika z art. 88c ust. 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 4 Dyrektywy 2007/60/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i
zarządzania nim, tzw. Dyrektywy Powodziowej (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007 r.)
Do sporządzenia przeglądu i aktualizacji WORP Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest
zobligowany przepisami art. 88c ust. 9, 9a i 10 ustawy – Prawo wodne, implementującej postanowienia
Dyrektywy Powodziowej.
Wstępna ocena ryzyka powodziowego stanowi podstawę działań z zakresu zarządzania ryzykiem
powodziowym poprzez identyfikację obszarów, na których stwierdza się istnienie dużego ryzyka powodziowego
lub obszarów, na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne, tzw. obszarów narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), zakwalifikowanych do dalszych analiz w celu opracowania map
zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) oraz w konsekwencji - planów
zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Projekt obejmuje obszar całego kraju, z uwzględnieniem podziału
na 10 obszarów dorzeczy.
Stosownie do art. 88b ustawy – Prawo wodne wstępna ocena ryzyka powodziowego zawiera w szczególności:
1) mapy obszarów dorzeczy, z zaznaczeniem granic dorzeczy, granic zlewni, granicy pasa nadbrzeżnego,
ukazujące topografię terenu oraz jego zagospodarowanie;
2) opis powodzi historycznych:
a) które spowodowały znaczące negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz działalności gospodarczej, zawierający ocenę tych skutków, zasięg powodzi oraz trasy
przejścia wezbrania powodziowego,
b) jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że podobne zjawiska powodziowe będą miały znaczące negatywne
skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej;
3) ocenę potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystąpić w przyszłości dla życia i zdrowia
ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, z uwzględnieniem:
a) topografii terenu,
b) położenia cieków wodnych i ich ogólnych cech hydrologicznych oraz geomorfologicznych, w tym obszarów
zalewowych jako naturalnych obszarów retencyjnych,
c) skuteczności istniejących budowli przeciwpowodziowych i regulacyjnych,
d) położenia obszarów zamieszkanych,
e) położenia obszarów, na których jest wykonywana działalność gospodarcza;
4) w miarę możliwości - prognozę długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu na
występowanie powodzi;
5) określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
72320000
72322000
71313000
79952000
55300000

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/6/2017
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: 2017-043091 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 065-123253 z dnia: 01/04/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
30/03/2017 (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:
Powinno być:
zmieniany tekst:
8.1. Przystępując do postępowania 8.1. Przystępując do postępowania
III.1.1) Wymagane wadia i
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w kwocie 100 000,00 wnieść wadium w kwocie 100 000,00
gwarancje:
PLN (słownie: sto tysięcy złotych
PLN (słownie: sto tysięcy złotych
00/100). Wadium wnosi się przed
00/100). Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert.
upływem terminu składania ofert.
8.2. Wadium może być wnoszone
8.2. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
w jednej lub kilku następujących
formach:
formach:
a) pieniądzu;
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.).
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Wadium wnoszone w pieniądzu
Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: NBP 30 bankowy Zamawiającego: NBP 30
1010 1010 0033 8813 9120 0000.
1010 1010 0033 8813 9120 0000.
Do oferty należy dołączyć kopię
Do oferty należy dołączyć kopię
polecenia przelewu. Na poleceniu
polecenia przelewu. Na poleceniu
przelewu należy wpisać:
przelewu należy wpisać:
Wadium – przetarg nieograniczony: Wadium – przetarg nieograniczony:
Przegląd i aktualizacja wstępnej
Przegląd i aktualizacja wstępnej
oceny ryzyka powodziowego
oceny ryzyka powodziowego
W przypadku wniesienia wadium
W przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu za moment wniesienia w pieniądzu za moment wniesienia
uznaje się moment uznania na
uznaje się moment uznania na
rachunku Zamawiającego. Wadium rachunku Zamawiającego. Wadium
wnoszone w formie innej niż
wnoszone w formie innej niż
pieniężna, należy złożyć w oryginale pieniężna, należy złożyć w oryginale
jako odrębny załącznik do oferty,
jako odrębny załącznik do oferty,
umożliwiający łatwe oddzielenie
umożliwiający łatwe oddzielenie
od pozostałych dokumentów
od pozostałych dokumentów
ofertowych. Do oferty powinna być ofertowych. Do oferty powinna być
dołączona kopia tego dokumentu.
dołączona kopia tego dokumentu.
8.3. W przypadku wnoszenia wadium 8.3. W przypadku wnoszenia wadium
w postaci poręczenia bankowego
w postaci poręczenia bankowego
lub poręczenia spółdzielczej kasy
lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
oszczędnościowo-kredytowej
Wykonawca winien przedłożyć
Wykonawca winien przedłożyć
dokument poręczenia wystawiony
dokument poręczenia wystawiony
przez poręczyciela zawierający
przez poręczyciela zawierający
informacje o udzieleniu poręczenia informacje o udzieleniu poręczenia
stanowiącego wadium na rzecz
stanowiącego wadium na rzecz
Zamawiającego w postępowaniu o Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego udzielenie zamówienia publicznego
na „Przegląd i aktualizacja wstępnej na „Przegląd i aktualizacja wstępnej
oceny ryzyka powodziowego”
oceny ryzyka powodziowego”,
ważny przez okres związania ofertą, ważny przez okres związania ofertą,
określony w niniejszej SIWZ oraz
określony w niniejszej SIWZ oraz
zobowiązanie poręczyciela do
zobowiązanie poręczyciela do
nieodwołalnej, bezwarunkowej
nieodwołalnej, bezwarunkowej
i płatnej na pierwsze żądanie
i płatnej na pierwsze żądanie
Zamawiającego wypłaty wadium w Zamawiającego wypłaty wadium w
przypadkach określonych w art. 46 przypadkach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 Ustawy.
ust. 4a i 5 Ustawy.
8.4. W przypadku wniesienia
8.4. W przypadku wniesienia
wadium w gwarancjach bankowych wadium w gwarancjach bankowych
Wykonawca winien przedłożyć
Wykonawca winien przedłożyć
oryginał pisemnej gwarancji
oryginał pisemnej gwarancji
udzielonej przez bank, zgodnie z
udzielonej przez bank, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez
wymaganiami określonymi przez
prawo bankowe, obowiązującą przez prawo bankowe, obowiązującej
okres związania ofertą, określony
przez okres związania ofertą,
w SIWZ, zawierającą informację,
określony w SIWZ, zawierającej
że udzielona gwarancja stanowi
informację, że udzielona gwarancja
wadium na rzecz Zamawiającego
stanowi wadium na rzecz
w postepowaniu o udzielenie
Zamawiającego w postepowaniu o
zamówienia publicznego na
udzielenie zamówienia publicznego
„Przegląd i aktualizacja wstępnej
na „Przegląd i aktualizacja wstępnej
oceny ryzyka powodziowego”
oceny ryzyka powodziowego”,
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ważne przez okres związania
ważnej przez okres związania
ofertą, określony w niniejszej SIWZ ofertą, określony w niniejszej SIWZ
oraz zobowiązanie gwaranta do
oraz zobowiązanie gwaranta do
nieodwołalnej bezwarunkowej
nieodwołalnej bezwarunkowej
i płatnej na pierwsze żądanie
i płatnej na pierwsze żądanie
Zamawiającego wypłaty wadium w Zamawiającego wypłaty wadium w
przypadkach określonych w art. 46 przypadkach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 Ustawy.
ust. 4a i 5 Ustawy.
8.5. W przypadku wniesienia
8.5. W przypadku wniesienia
wadium w gwarancjach
wadium w gwarancjach
ubezpieczeniowych Wykonawca
ubezpieczeniowych Wykonawca
winien przedłożyć oryginał pisemnej winien przedłożyć oryginał pisemnej
gwarancji udzielonej przez firmę
gwarancji udzielonej przez firmę
ubezpieczeniową, obowiązującą
ubezpieczeniową, obowiązującej
przez okres związania ofertą
przez okres związania ofertą
określony w SIWZ, zawierającą
określony w SIWZ, zawierającej
informację, że udzielona gwarancja informację, że udzielona gwarancja
stanowi wadium na rzecz
stanowi wadium na rzecz
Zamawiającego w postępowaniu o Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego udzielenie zamówienia publicznego
na „Przegląd i aktualizacja wstępnej na „Przegląd i aktualizacja wstępnej
oceny ryzyka powodziowego”
oceny ryzyka powodziowego”,
ważne przez okres związania
ważnej przez okres związania
ofertą, określony w niniejszej SIWZ ofertą, określony w niniejszej SIWZ
oraz zobowiązanie gwaranta do
oraz zobowiązanie gwaranta do
nieodwołalnej, bezwarunkowej i
nieodwołalnej, bezwarunkowej i
płatnej na pierwsze żądanie wypłaty płatnej na pierwsze żądanie wypłaty
wadium w przypadkach określonych wadium w przypadkach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
8.6. Zamawiający dopuszcza
8.6. Zamawiający dopuszcza
złożenie kopii gwarancji
złożenie kopii gwarancji
ubezpieczeniowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej lub gwarancji
bankowej wyłącznie w przypadku,
bankowej wyłącznie w przypadku,
gdy z treści dokumenty gwarancji
gdy z treści dokumenty gwarancji
będzie jednoznacznie wynikało,
będzie jednoznacznie wynikało,
iż zwrot oryginału dokumentu do
iż zwrot oryginału dokumentu do
wystawcy nie powoduje wygaszenia wystawcy nie powoduje wygaszenia
gwarancji, a wypłata świadczenie
gwarancji, a wypłata świadczenie
z gwarancji nie jest uzależniona od z gwarancji nie jest uzależniona od
okazania oryginału dokumentu.
okazania oryginału dokumentu.
8.7. W przypadku wniesienia wadium 8.7. W przypadku wniesienia wadium
w poręczeniach udzielonych przez w poręczeniach udzielonych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.)
U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.)
Wykonawca winien przedłożyć
Wykonawca winien przedłożyć
dokument poręczenia wystawiony
dokument poręczenia wystawiony
przez poręczyciela zawierający
przez poręczyciela zawierający
informacje o udzieleniu poręczenia informacje o udzieleniu poręczenia
stanowiącego wadium na rzecz
stanowiącego wadium na rzecz
Zamawiającego w postępowaniu o Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego udzielenie zamówienia publicznego
na „Przegląd i aktualizacja wstępnej na „Przegląd i aktualizacja wstępnej
oceny ryzyka powodziowego”
oceny ryzyka powodziowego”
ważne przez okres związania ofertą, ważne przez okres związania ofertą,
określony w niniejszej SIWZ oraz
określony w niniejszej SIWZ oraz
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zobowiązanie poręczyciela do
zobowiązanie poręczyciela do
nieodwołalnej, bezwarunkowej
nieodwołalnej, bezwarunkowej
i płatnej na pierwsze żądanie
i płatnej na pierwsze żądanie
Zamawiającego wypłaty wadium w Zamawiającego wypłaty wadium w
przypadkach określonych w art. 46 przypadkach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 Ustawy.
ust. 4a i 5 Ustawy.
8.8. Oferta Wykonawcy, który nie
8.8. Oferta Wykonawcy, który nie
wniesie wadium lub wniesie w
wniesie wadium lub wniesie w
sposób nieprawidłowy, zostanie
sposób nieprawidłowy, zostanie
odrzucona.
odrzucona.
8.9. Zwrot albo zatrzymanie wadium 8.9. Zwrot albo zatrzymanie wadium
następować będzie zgodnie z treścią następować będzie zgodnie z treścią
art. 46 Ustawy.
art. 46 Ustawy.
8.10. Zamawiający żąda ponownego 8.10. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46
wadium na podstawie art. 46
ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku
ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego
rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym
wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego. W przypadku przez Zamawiającego. W przypadku
wadium wnoszonego w poręczeniu wadium wnoszonego w poręczeniu
lub gwarancji, Wykonawca winien
lub gwarancji, Wykonawca winien
przedłożyć zobowiązanie podmiotu przedłożyć zobowiązanie podmiotu
udzielającego gwarancji lub
udzielającego gwarancji lub
poręczyciela do bezwarunkowej
poręczyciela do bezwarunkowej
wypłaty wadium na pierwsze żądanie wypłaty wadium na pierwsze żądanie
w przypadkach określonych w art. 46 w przypadkach określonych w art. 46
ust. 5 Ustawy.
ust. 5 Ustawy.
8.11. Zamawiający zatrzyma wadium 8.11. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w
1) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego
2) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
wykonania umowy;
3) przyczynił się do sytuacji gdy
3) przyczynił się do sytuacji gdy
zawarcie umowy w sprawie
zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
stronie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Powinno być:

b) dysponują osobami, skierowanymi b) dysponują osobami, skierowanymi
do realizacji zamówienia, zgodnie z do realizacji zamówienia, zgodnie z
poniższymi wymaganiami:
poniższymi wymaganiami:
Wykonawca musi wykazać, że
Wykonawca musi wykazać, że
w trakcie realizacji zamówienia
w trakcie realizacji zamówienia
dysponować będzie zespołem,
dysponować będzie zespołem,
w skład którego wchodzić będą
w skład którego wchodzić będą
specjaliści posiadający wiedzę
specjaliści posiadający wiedzę
oraz doświadczenie niezbędne
oraz doświadczenie niezbędne
do realizacji projektu, w tym co
do realizacji projektu, w tym co
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najmniej osoby o następujących
najmniej osoby o następujących
kwalifikacjach (wszystkie wymagania kwalifikacjach (wszystkie wymagania
dla osób na danym stanowisku
dla osób na danym stanowisku
muszą być spełnione łącznie):
muszą być spełnione łącznie):
L.p. Stanowisko
L.p. Stanowisko
w projekcie
w projekcie
(minimalna wymagana liczba osób) (minimalna wymagana liczba osób)
Wymagania Zamawiającego Wymagania Zamawiającego doświadczenie Zakres informacji,
doświadczenie Zakres informacji,
jaką powinien przedstawić
jaką powinien przedstawić
Wykonawca
Wykonawca
na potwierdzenie spełnienia warunku na potwierdzenie spełnienia warunku
1. Kierownik projektu (1) a)
1. Kierownik projektu (1) a)
posiada wykształcenie wyższe
posiada wykształcenie wyższe
a) oświadczenie potwierdzające
a) oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
wykształcenie wyższe
b) nabył minimum 10-letnie
b) nabył minimum 10-letnie
doświadczenie zawodowe w
doświadczenie zawodowe w
zakresie realizacji prac naukowozakresie realizacji prac naukowobadawczych, studialnych lub
badawczych, studialnych lub
doradczych związanych z
doradczych związanych z
gospodarką wodną, ochroną
gospodarką wodną, ochroną
przeciwpowodziową, inżynierią
przeciwpowodziową, inżynierią
środowiska, ochroną środowiska,
środowiska, ochroną środowiska,
geografią lub geofizyką b)
geografią lub geofizyką b)
oświadczenie potwierdzające
oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2
doświadczenie zawodowe2
(zawierające wskazanie Klienta/
(zawierające wskazanie Klienta/
Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres
Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres
realizacji prac, zakres obowiązków) realizacji prac, zakres obowiązków)
c) uczestniczył w ciągu ostatnich 10 c) uczestniczył w ciągu ostatnich 10
lat w realizacji co najmniej 5 prac/
lat w realizacji co najmniej 5 prac/
projektów z zakresu tematycznego projektów z zakresu tematycznego
Dyrektywy Powodziowej lub
Dyrektywy Powodziowej lub
Ramowej Dyrektywy Wodnej lub
Ramowej Dyrektywy Wodnej lub
z zakresu gospodarki wodnej c)
z zakresu gospodarki wodnej c)
informacja o pracach/ projektach,
informacja o pracach/ projektach,
w których brał udział (nazwa pracy/ w których brał udział (nazwa pracy/
projektu, okres realizacji pracy/
projektu, okres realizacji pracy/
projektu, wartość pracy/projektu,
projektu, wartość pracy/projektu,
zakres obowiązków)
zakres obowiązków)
d) nabył doświadczenie w
d) nabył doświadczenie w
kierowaniu projektami podczas
kierowaniu projektami podczas
realizacji przynajmniej 3 prac z
realizacji przynajmniej 3 prac z
zakresu gospodarki wodnej lub z
zakresu gospodarki wodnej lub z
zakresu tematycznego Dyrektywy
zakresu tematycznego Dyrektywy
Powodziowej lub Ramowej
Powodziowej lub Ramowej
Dyrektywy Wodnej lub z zakresu
Dyrektywy Wodnej lub z zakresu
gospodarki wodnej o wartości co
gospodarki wodnej o wartości co
najmniej 100 000,00 PLN brutto
najmniej 100 000,00 PLN brutto
każda/każdy d) informacja o
każda/każdy d) informacja o
pracach/ projektach, w których brał pracach/ projektach, w których brał
udział (nazwa pracy/projektu, okres udział (nazwa pracy/projektu, okres
realizacji pracy/projektu, wartość
realizacji pracy/projektu, wartość
pracy/projektu, stanowisko/rola w
pracy/projektu, stanowisko/rola w
projekcie, zakres obowiązków)
projekcie, zakres obowiązków)
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e) posiada znajomość metodyki
e) posiada znajomość metodyki
zarządzania projektami
zarządzania projektami
potwierdzoną aktualnym certyfikatem potwierdzoną aktualnym certyfikatem
PRINCE2®Practitioner lub Project PRINCE2®Practitioner lub Project
Management Professional (PMP)
Management Professional (PMP)
lub innym równoważnym d)
lub innym równoważnym* e)
oświadczenie o posiadanych
oświadczenie o posiadanych
certyfikatach (nazwa certyfikatu,
certyfikatach (nazwa certyfikatu,
nr certyfikatu, wystawca, data
nr certyfikatu, wystawca, data
wystawienia i ważność)
wystawienia i ważność)
2. Specjalista ds. identyfikacji
2. Specjalista ds. identyfikacji
powodzi (5) a) posiada
powodzi (5) a) posiada
wykształcenie wyższe z zakresu
wykształcenie wyższe z zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej,
środowiska, gospodarki wodnej,
geografii lub geofizyki a)
geografii lub geofizyki a)
oświadczenie potwierdzające
oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
wykształcenie wyższe
b) nabył minimum 6-letnie
b) nabył minimum 6-letnie
doświadczenie zawodowe2 w
doświadczenie zawodowe2 w
zakresie realizacji prac naukowozakresie realizacji prac naukowobadawczych, studialnych lub
badawczych, studialnych lub
doradczych związanych z
doradczych związanych z
występowaniem powodzi a)
występowaniem powodzi b)
oświadczenie
oświadczenie
potwierdzające doświadczenie
potwierdzające doświadczenie
zawodowe2 (zawierające wskazanie zawodowe2 (zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków)
obowiązków)
c) uczestniczył w ciągu ostatnich 6 c) uczestniczył w ciągu ostatnich 6
lat w realizacji co najmniej 3 prac/
lat w realizacji co najmniej 3 prac/
projektów z zakresu tematycznego projektów z zakresu tematycznego
Dyrektywy Powodziowej lub
Dyrektywy Powodziowej lub
dotyczących planowania w ochronie dotyczących planowania w ochronie
przeciwpowodziowej c) informacja o przeciwpowodziowej c) informacja o
pracach/ projektach, w których brał pracach/ projektach, w których brał
udział (nazwa pracy/projektu, okres udział (nazwa pracy/projektu, okres
realizacji pracy/projektu, wartość
realizacji pracy/projektu, wartość
pracy/projektu, zakres obowiązków) pracy/projektu, zakres obowiązków)
3. Specjalista ds. oceny ryzyka
3. Specjalista ds. oceny ryzyka
powodziowego (3) a) posiada
powodziowego (3) a) posiada
wykształcenie wyższe z zakresu
wykształcenie wyższe z zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej,
środowiska, gospodarki wodnej,
geografii lub geofizyki a)
geografii lub geofizyki a)
oświadczenie potwierdzające
oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
wykształcenie wyższe
a) nabył minimum 6-letnie
c) nabył minimum 6-letnie
doświadczenie zawodowe2 w
doświadczenie zawodowe2 w
zakresie realizacji prac naukowozakresie realizacji prac naukowobadawczych, studialnych lub
badawczych, studialnych lub
doradczych związanych z
doradczych związanych z
określeniem wpływu powodzi na
określeniem wpływu powodzi na
życie i zdrowie ludzi, środowisko,
życie i zdrowie ludzi, środowisko,
dziedzictwo kulturowe lub
dziedzictwo kulturowe lub
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działalność gospodarczą a)
oświadczenie
potwierdzające doświadczenie
zawodowe2 (zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków)
b) uczestniczył w ciągu
ostatnich 6 lat w realizacji co
najmniej 3 prac/projektów
z zakresu tematycznego
Dyrektywy Powodziowej lub
dotyczących planowania w ochronie
przeciwpowodziowej b) informacja o
pracach/ projektach, w których brał
udział (nazwa pracy/projektu, okres
realizacji pracy/projektu, wartość
pracy/projektu, zakres obowiązków)
3. Specjalista w dziedzinie zmian
klimatu (2) a) posiada wykształcenie
wyższe z zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej,
geografii lub geofizyki lub pokrewne
a) oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
b) nabył minimum 6-letnie
doświadczenie zawodowe2 w
dziedzinie zmian klimatu lub
adaptacji do zmian klimatu b) b)
oświadczenie
potwierdzające doświadczenie
zawodowe2 (zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków)
c) uczestniczył w ciągu ostatnich 6
lat w realizacji przynajmniej 3 prac/
projektów z zakresu wpływu zmian
klimatu na występowanie powodzi
c) informacja pracach/ projektach,
w których brał udział (nazwa pracy/
projektu, okres realizacji pracy/
projektu, wartość pracy/projektu,
zakres obowiązków)
5. Specjalista ds. GIS (5) a) posiada
wykształcenie wyższe z zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej,
geodezji i kartografii, geografii,
geoinformacji, geoinformatyki,
gospodarki przestrzennej lub
pokrewne

działalność gospodarczą a)
oświadczenie
potwierdzające doświadczenie
zawodowe2 (zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków)
b) uczestniczył w ciągu
ostatnich 6 lat w realizacji co
najmniej 3 prac/projektów
z zakresu tematycznego
Dyrektywy Powodziowej lub
dotyczących planowania w ochronie
przeciwpowodziowej d) informacja o
pracach/ projektach, w których brał
udział (nazwa pracy/projektu, okres
realizacji pracy/projektu, wartość
pracy/projektu, zakres obowiązków)
4. Specjalista w dziedzinie zmian
klimatu (2) c) posiada wykształcenie
wyższe z zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej,
geografii lub geofizyki lub pokrewne
d) oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
e) nabył minimum 6-letnie
doświadczenie zawodowe2 w
dziedzinie zmian klimatu lub
adaptacji do zmian klimatu b)
oświadczenie
potwierdzające doświadczenie
zawodowe2 (zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków)
c) uczestniczył w ciągu ostatnich 6
lat w realizacji przynajmniej 3 prac/
projektów z zakresu wpływu zmian
klimatu na występowanie powodzi
c) informacja pracach/ projektach,
w których brał udział (nazwa pracy/
projektu, okres realizacji pracy/
projektu, wartość pracy/projektu,
zakres obowiązków)
5. Specjalista ds. GIS (5) a) posiada
wykształcenie wyższe z zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej,
geodezji i kartografii, geografii,
geoinformacji, geoinformatyki,
gospodarki przestrzennej lub
pokrewne
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a) oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
b) posiada znajomość zagadnień z
zakresu projektowania, konfiguracji,
aktualizacji, edycji i zarządzania
bazami danych przestrzennych,
wykonywania analiz przestrzennych
b) oświadczenie o znajomości
zagadnień z zakresu projektowania,
konfiguracji i zarządzania baz
danych przestrzennych, w tym
oświadczenie o posiadanych
certyfikatach z zakresu baz danych
przestrzennych
c) posiada minimum 4-letnie
doświadczenie zawodowe2 w
zakresie projektowania, konfiguracji,
aktualizacji, edycji i zarządzania
bazami danych przestrzennych,
wykonywania analiz przestrzennych
c) oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2
(zawierające wskazanie Klienta/
Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres
realizacji prac, zakres obowiązków)
d) uczestniczył w realizacji
przynajmniej 3 pracach/projektach w
zakresie projektowania, konfiguracji,
aktualizacji i zarządzania bazami
danych przestrzennych dla obszaru
co najmniej jednego województwa
d) informacja o pracach/ projektach,
w których brał udział (nazwa pracy/
projektu, okres realizacji pracy/
projektu, wartość pracy/projektu,
zakres obowiązków)
6. Specjalista ds. architektury baz
danych (1) a) posiada wykształcenie
wyższe z zakresu
informatyki, geoinformatyki,
geoinformacji, inżynierii środowiska,
ochrony środowiska, gospodarki
wodnej, geodezji i kartografii
lub pokrewne a) oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
b) posiada minimum 5-letnie
doświadczenie
zawodowe2 w zakresie
projektowania, konfiguracji i
zarzadzania bazami danych
przestrzennych
b) oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2
(zawierające wskazanie Klienta/

a) oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
b) posiada znajomość zagadnień z
zakresu projektowania, konfiguracji,
aktualizacji, edycji i zarządzania
bazami danych przestrzennych,
wykonywania analiz przestrzennych
b) oświadczenie o znajomości
zagadnień z zakresu projektowania,
konfiguracji i zarządzania baz
danych przestrzennych, w tym
oświadczenie o posiadanych
certyfikatach z zakresu baz danych
przestrzennych
c) posiada minimum 4-letnie
doświadczenie zawodowe2 w
zakresie projektowania, konfiguracji,
aktualizacji, edycji i zarządzania
bazami danych przestrzennych,
wykonywania analiz przestrzennych
c) oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2
(zawierające wskazanie Klienta/
Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres
realizacji prac, zakres obowiązków)
d) uczestniczył w realizacji
przynajmniej 3 pracach/projektach w
zakresie projektowania, konfiguracji,
aktualizacji i zarządzania bazami
danych przestrzennych dla obszaru
co najmniej jednego województwa
d) informacja o pracach/ projektach,
w których brał udział (nazwa pracy/
projektu, okres realizacji pracy/
projektu, wartość pracy/projektu,
zakres obowiązków)
6. Specjalista ds. architektury baz
danych (1) a) posiada wykształcenie
wyższe z zakresu informatyki,
geoinformatyki, geoinformacji,
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej,
geodezji i kartografii lub pokrewne
a) oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
b) posiada minimum 5-letnie
doświadczenie
zawodowe2 w zakresie
projektowania, konfiguracji i
zarzadzania bazami danych
przestrzennych
b) oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2
(zawierające wskazanie Klienta/
Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres
realizacji prac, zakres obowiązków)
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Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres
realizacji prac, zakres obowiązków)
c) uczestniczył w realizacji
przynajmniej 3 pracach/projektach
obejmujących zaprojektowanie baz
danych przestrzennych dla obszaru
co najmniej jednego województwa
c) informacja o pracach/ projektach,
w których brał udział (nazwa pracy/
projektu, okres realizacji pracy/
projektu, wartość pracy/projektu,
zakres obowiązków)
7. Specjalista ds. opracowania map
(2) a) posiada wykształcenie wyższe
z zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej,
hydrologii, hydrogeologii, geografii,
geodezji, kartografii, geoinformacji,
teledetekcji lub geoinformatyki lub
pokrewne a) oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
b) nabył minimum 4-letnie
doświadczenie
zawodowe2 w pracy z
oprogramowaniem GIS związanej
z wykonywaniem analiz
przestrzennych i map w dziedzinie
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska lub gospodarki wodnej
b) oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2
(zawierające wskazanie Klienta/
Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres
realizacji prac, zakres obowiązków)
c) uczestniczył w realizacji
co najmniej 3 prac/projektów,
w których odpowiadał za
przygotowanie danych,
wykonywanie analiz przestrzennych
i redakcję kartograficzną map w
oprogramowaniu GIS c) informacja
o pracach/projektach, w których brał
udział (nazwa pracy/projektu, okres
realizacji pracy/projektu, wartość
pracy/projektu, zakres obowiązków)
8. Specjalista ds. zagospodarowania
przestrzennego (1) a) posiada
wykształcenie wyższe a)
oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
b) spełnia jedno z kryteriów
zawartych w art. 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i

c) uczestniczył w realizacji
przynajmniej 3
pracach/projektach obejmujących
zaprojektowanie baz danych
przestrzennych dla obszaru co
najmniej jednego województwa c)
informacja o pracach/ projektach,
w których brał udział (nazwa pracy/
projektu, okres realizacji pracy/
projektu, wartość pracy/projektu,
zakres obowiązków)
7. Specjalista ds. opracowania map
(2) d) posiada wykształcenie wyższe
z zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej,
hydrologii, hydrogeologii, geografii,
geodezji, kartografii, geoinformacji,
teledetekcji lub geoinformatyki lub
pokrewne e) oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
b) nabył minimum 4-letnie
doświadczenie zawodowe2 w
pracy z oprogramowaniem GIS
związanej z wykonywaniem analiz
przestrzennych i map w dziedzinie
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska lub gospodarki wodnej
b) oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2
(zawierające wskazanie Klienta/
Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres
realizacji prac, zakres obowiązków)
e) uczestniczył w realizacji co
najmniej 3
prac/projektów, w których
odpowiadał za przygotowanie
danych, wykonywanie analiz
przestrzennych i redakcję
kartograficzną map w
oprogramowaniu GIS c) informacja
o pracach/projektach, w których brał
udział (nazwa pracy/projektu, okres
realizacji pracy/projektu, wartość
pracy/projektu, zakres obowiązków)
8. Specjalista ds. zagospodarowania
przestrzennego (1) e) posiada
wykształcenie wyższe b)
oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
f) spełnia jedno z kryteriów
zawartych w art.
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zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. - 2016 poz. 778 z późn. zm.)
a) oświadczenie
potwierdzające spełnienie jednego z
kryteriów
c) posiada minimum 5-letnie
doświadczenie
zawodowe2 w zakresie realizacji
prac naukowo-badawczych
lub studialnych związanych z
planowaniem i zagospodarowaniem
przestrzennym b) oświadczenie
potwierdzające doświadczenie
zawodowe2 (zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków)
d) uczestniczył w realizacji
przynajmniej 2 prac naukowobadawczych lub studialnych
związanych z planowaniem i
zagospodarowaniem przestrzennym
potwierdzających to doświadczenie
c) informacja o pracach/projektach,
w których brał udział (nazwa pracy/
projektu, okres realizacji pracy/
projektu, wartość pracy/projektu,
zakres obowiązków)
9. Specjalisty ds. hydrotechniki (1)
a) posiada wykształcenie wyższe z
zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej lub
hydrologii a) oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
b) posiada minimum 3-letnie
doświadczenie
zawodowe2 w zakresie realizacji
prac lub projektów w dziedzinie
hydrotechniki b) oświadczenie
potwierdzające doświadczenie
zawodowe2 (zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków)
c) uczestniczył w realizacji
przynajmniej 2 prac w zakresie
realizacji prac lub projektów
w dziedzinie hydrotechniki c)
informacja o pracach/projektach, w
których brał udział (nazwa pracy/
projektu, okres realizacji pracy/
projektu, wartość pracy/projektu,
zakres obowiązków)

5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.
778, z późn. zm.) b) oświadczenie
potwierdzające spełnienie jednego z
kryteriów
g) posiada minimum 5-letnie
doświadczenie
zawodowe2 w zakresie realizacji
prac naukowo-badawczych
lub studialnych związanych z
planowaniem i zagospodarowaniem
przestrzennym c) oświadczenie
potwierdzające doświadczenie
zawodowe2 (zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków)
2 Liczba lat doświadczenia liczona
jest jako suma okresów pracy/
świadczenia usług w danej roli.
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10. Specjalista ds. usług sieciowych
i portali mapowych (1) a)
posiada wykształcenie wyższe
a) oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
b) posiada znajomość zagadnień z
zakresu usług sieciowych danych
przestrzennych oraz tworzenia i
zarządzania portalami mapowymi
b) oświadczenie o znajomości
zagadnień z zakresu usług
sieciowych danych przestrzennych
oraz tworzenia i zarządzania
portalami mapowymi
c) nabył minimum 5-letnie
doświadczenie zawodowe2 w
zakresie tworzenia i zarządzania
usługami sieciowymi danych
przestrzennych oraz portalami
mapowymi c) oświadczenie
potwierdzające doświadczenie
zawodowe2 (zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków)
d) uczestniczył co najmniej 3 prac/
projektów, w których odpowiadał
tworzenie i zarządzanie usługami
sieciowymi danych przestrzennych
oraz portalami mapowymi d)
informacja o
pracach/projektach, w których brał
udział (nazwa pracy/projektu, okres
realizacji pracy/projektu, wartość
pracy/projektu, zakres obowiązków)
11. Specjalista ds. konsultacji
społecznych (2) a) a) posiada
wykształcenie wyższe a)
oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
b) posiada minimum 6-letnie
doświadczenie zawodowe2
związane ze współpracą z
jednostkami administracji przy
realizacji prac naukowo-badawczych
lub studialnych związanych z
konsultacjami społecznymi w
dziedzinie ochrony środowiska lub
gospodarki wodnej b) oświadczenie
potwierdzające doświadczenie
zawodowe2 (zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków)
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c) uczestniczył realizacji w ciągu
ostatnich 6 lat w co najmniej 3
pracach/projektach związanych
ze współpracą z jednostkami
administracji przy realizacji
prac naukowo-badawczych
lub studialnych związanych z
konsultacjami społecznymi w
dziedzinie ochrony środowiska lub
gospodarki wodnej c) informacja o
pracach/projektach, w których brał
udział (nazwa pracy/projektu, okres
realizacji pracy/projektu, wartość
pracy/projektu, zakres obowiązków)
12. Specjalista ds. współpracy
międzynarodowej (1)
a) posiada wykształcenie wyższe a)
oświadczenie
potwierdzające wykształcenie
wyższe
b) posiadający minimum 3-letnie
doświadczenie zawodowe2
związane z realizacją współpracy,
wymianą informacji z państwami
UE i poza UE z zakresu ochrony
środowiska lub gospodarki wodnej
b) oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe2
(zawierające wskazanie Klienta/
Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres
realizacji prac, zakres obowiązków)
c) uczestniczył w realizacji
przynajmniej 2 prac
potwierdzających to doświadczenie
związane z realizacją współpracy,
wymianą informacji z państwami
UE i poza UE z zakresu ochrony
środowiska lub gospodarki wodnej c)
informacja o
pracach/projektach, w których brał
udział (nazwa pracy/projektu, okres
realizacji pracy/projektu, wartość
pracy/projektu, zakres obowiązków)
2 Liczba lat doświadczenia liczona
jest jako suma okresów pracy/
świadczenia usług w danej roli

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.2) Informacje o funduszach Unii
Europejskiej

Zamiast:

Powinno być:

Zamówienie dotyczy projektu/
programu finansowanego ze
środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu
(projektów) i/lub programu
(programów): Postępowanie
o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest

Zamówienie dotyczy projektu/
programu finansowanego ze
środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu
(projektów) i/lub programu
(programów): Postępowanie
o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

prowadzone w ramach projektu
nr POIS.02.01.00-00-0014/16 pn.:
„Przegląd i aktualizacja wstępnej
oceny ryzyka powodziowego”,
współfinansowanego ze
środków europejskich,
pochodzących z Funduszu
Spójności, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko2014-2020, II osi
priorytetowej – Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian
klimatu, w tym działania 2.1–
Adaptacja do zmian klimatu wraz z
zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w
szczególności katastrofy naturalne
oraz monitoring środowiska.

prowadzone w ramach projektu
nr POIS.02.01.00-00-0014/16 pn.:
„Przegląd i aktualizacja wstępnej
oceny ryzyka powodziowego”,
współfinansowanego ze
środków europejskich,
pochodzących z Funduszu
Spójności, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko2014-2020, II osi
priorytetowej – 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.

Zamiast:

Powinno być:

Zamawiający ma prawo w każdym
okresie realizacji zamówienia
zwrócić się do Wykonawcy o
przedstawienie dokumen¬tacji
zatrudnienia osoby bezrobotnej/
niepełnosprawnej/uchodźcy
lub potwierdzającej czynności
zmierzające do zatrudnienia
takiej osoby (przy uwzględnieniu
określonych powyżej terminów),
natomiast Wykonawca ma
obowiązek przedstawić ją
Zamawiającemu w terminie 7
dni licząc od dnia wystąpienia
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby osoby
wskazane do realizacji zamówienia,
na stanowiskach, zgodnie z pkt. 5.1.
ppkt. 1) lit. b) SIWZ:
- ppkt 1 Kierownik projektu,
- ppkt 2 Specjalista ds. identyfikacji
powodzi,
- ppkt 3 Specjalista ds. oceny ryzyka
powodziowego,
- ppkt 5 Specjalista ds. GIS,
5) inne zmiany wynikające ze
zmian/wejścia w życie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający ma prawo w każdym
okresie realizacji zamówienia
zwrócić się do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji
zatrudnienia osoby bezrobotnej/
niepełnosprawnej/uchodźcy
lub potwierdzającej czynności
zmierzające do zatrudnienia
takiej osoby (z uwzględnieniem
określonych powyżej terminów),
natomiast Wykonawca ma
obowiązek przedstawić ją
Zamawiającemu w terminie 7
dni licząc od dnia wystąpienia
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby osoby
wskazane do realizacji zamówienia
na stanowiskach, zgodnie z pkt. 5.1.
ppkt. 1) lit. b) SIWZ:
- Kierownik projektu,
- Specjalista ds. identyfikacji
powodzi,
- Specjalista ds. oceny ryzyka
powodziowego,
- Specjalista ds. GIS,
5) inne zmiany wynikające ze
zmian/wejścia w życie powszechnie
obowiązujących przepisów
prawa, których uchwalenie lub
zmiana nastąpiły po wszczęciu
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a
które mają wpływ na realizację
Umowy i z których treści wynika
konieczność lub zasadność
wprowadzenia zmian postanowień
Umowy, w szczególności
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dotyczących wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
05/05/2017 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:
05/05/2017 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/04/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/05/2017 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:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-046984
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