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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:
Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego
i map ryzyka powodziowego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi pt. Usługi wsparcia merytorycznego
przy realizacji projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest prowadzone w ramach projektu
realizowanego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w latach 2016 – 2020 pt. „Przegląd i aktualizacja
map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, współfinansowanego ze środków europejskich,
pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, 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.
W ramach tego zadania będą wykonywane usługi wsparcia merytorycznego związane z nadzorem nad
poprawnością produktów i założeń metodycznych przy realizacji projektu, w tym: określenie procedur oraz
kryteriów kontroli jakości, przeprowadzanie kontroli jakości produktów, merytoryczna weryfikacja założeń,
harmonogramów realizacji zadań, opisów produktów, opiniowanie dokumentacji projektu, przygotowywanie
analiz i prezentacji związanych z realizacją prac, nadzór nad postępem prac, identyfikacja ryzyk, organizowanie
i prowadzenie spotkań konsultacyjnych z Zamawiającym i RZGW w formie warsztatów (prezentowanie i
dyskusja o założeniach metodycznych, bieżącym stanie realizacji prac i wynikach prac, rekomendacje dla
Zamawiającego), nadzór merytoryczny nad przygotowaniem materiałów dotyczących promocji.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71313000
72224000
39294100

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/9/2017
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: 2017-043401 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 065-123257 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:
zmieniany tekst:
Wykonawca musi wykazać, że
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
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
zakresie prac naukowo-badawczych
lub studialno-projektowych
związanych z gospodarką wodną
lub ochroną przeciwpowodziową

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
zakresie prac naukowo-badawczych
lub studialno-projektowych
związanych z gospodarką wodną
lub ochroną przeciwpowodziową
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b) dane teleadresowe Klienta/
b) dane teleadresowe Klienta/
Pracodawcy u którego/których
Pracodawcy u którego/których
zdobył doświadczenie zawodowe2 zdobył doświadczenie zawodowe3
c) doświadczenie w zarządzaniu
c) doświadczenie w zarządzaniu
projektami podczas realizacji 5
projektami podczas realizacji 5
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. Specjalista ds. modelowania
nr certyfikatu, wystawca, data
(7) a) wykształcenie wyższe
wystawienia i ważność)
z zakresu inżynierii/ochrony
2. Specjalista ds. modelowania
środowiska, gospodarki wodnej
(7) a) wykształcenie wyższe
lub geografii a) oświadczenie
z zakresu inżynierii/ochrony
potwierdzające wykształcenie
środowiska, gospodarki wodnej
wyższe
lub geografii a) oświadczenie
b) posiada co najmniej 5-letnie
potwierdzające wykształcenie
doświadczenie zawodowe3
wyższe
w zakresie modelowania
b) posiada co najmniej 5-letnie
hydraulicznego b) dane
doświadczenie zawodowe2
teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
w zakresie modelowania
u którego/których zdobył
hydraulicznego b) dane
doświadczenie zawodowe3
teleadresowe Klienta/ Pracodawcy c) uczestniczył w realizacji
u którego/których zdobył
przynajmniej 3 prac
doświadczenie zawodowe2
odpowiadających swoim rodzajem
c) uczestniczył w realizacji
usłudze stanowiącej przedmiot
przynajmniej 3 prac
niniejszego zamówienia, objętych
odpowiadających swoim rodzajem problematyką modelowania
usłudze stanowiącej przedmiot
hydraulicznego jedno- i
niniejszego zamówienia, objętych
dwuwymiarowego cieków
problematyką modelowania
naturalnych i kanałów c) informacja
hydraulicznego jedno- i
o projektach, w których brał udział
dwuwymiarowego cieków
(nazwa projektu, okres realizacji
naturalnych i kanałów c) informacja projektu, szczegółowy opis zakresu
o projektach, w których brał udział obowiązków w każdym z projektów)
(nazwa projektu, okres realizacji
3. Specjalista ds. GIS (7) a)
projektu, szczegółowy opis zakresu wykształcenie wyższe z zakresu
obowiązków w każdym z projektów) inżynierii/ochrony środowiska,
3. Specjalista ds. GIS (7) a)
gospodarki wodnej, geodezji i
wykształcenie wyższe z zakresu
kartografii, geografii, geoinformacji
inżynierii/ochrony środowiska,
lub geoinformatyki a) oświadczenie
gospodarki wodnej, geodezji i
potwierdzające wykształcenie
kartografii, geografii, geoinformacji wyższe
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lub geoinformatyki a) oświadczenie b) posiada co najmniej 5-letnie
potwierdzające wykształcenie
doświadczenie zawodowe3
wyższe
w zakresie w zakresie
b) posiada co najmniej 5-letnie
projektowania, tworzenia i edycji
doświadczenie zawodowe2
baz danych przestrzennych,
w zakresie w zakresie
metadanych, wykonywania analiz
projektowania, tworzenia i edycji
przestrzennych, opracowania
baz danych przestrzennych,
i redakcji kartograficznej map
metadanych, wykonywania analiz
b) dane teleadresowe Klienta/
przestrzennych, opracowania
Pracodawcy u którego/których
i redakcji kartograficznej map
zdobył doświadczenie zawodowe3
b) dane teleadresowe Klienta/
c) uczestniczył w realizacji
Pracodawcy u którego/których
przynajmniej 3 prac,
zdobył doświadczenie zawodowe2 potwierdzających powyżej wskazane
c) uczestniczył w realizacji
doświadczenie zawodowe c)
przynajmniej 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 4. Specjalista ds. baz danych
zakresu obowiązków w każdym z
przestrzennych (1) a) wykształcenie
projektów)
wyższe a) oświadczenie
4. Specjalista ds. baz danych
potwierdzające wykształcenie
przestrzennych (1) a) wykształcenie wyższe
wyższe a) oświadczenie
b) posiada znajomość zagadnień z
potwierdzające wykształcenie
zakresu projektowania, konfiguracji
wyższe
i zarządzania bazami danych
b) posiada znajomość zagadnień z przestrzennych b) oświadczenie o
zakresu projektowania, konfiguracji znajomości zagadnień z zakresu
i zarządzania bazami danych
projektowania, konfiguracji
przestrzennych b) oświadczenie o i zarządzania baz danych
znajomości zagadnień z zakresu
przestrzennych, w tym oświadczenie
projektowania, konfiguracji
o posiadanych certyfikatach z
i zarządzania baz danych
zakresu baz danych przestrzennych
przestrzennych, w tym oświadczenie c) posiada minimum 5-letnie
o posiadanych certyfikatach z
doświadczenie zawodowe3
zakresu baz danych przestrzennych w projektowania, konfiguracji
c) posiada minimum 5-letnie
i zarządzania bazami danych
doświadczenie zawodowe2
przestrzennych c) dane
w projektowania, konfiguracji
teleadresowe Klienta/ Pracodawcy
i zarządzania bazami danych
u którego/których zdobył
przestrzennych c) dane
doświadczenie zawodowe3
teleadresowe Klienta/ Pracodawcy d) uczestniczył w realizacji
u którego/których zdobył
przynajmniej 3 prac,
doświadczenie zawodowe2
potwierdzających powyżej wskazane
d) uczestniczył w realizacji
doświadczenie zawodowe d)
przynajmniej 3 prac,
informacja o projektach, w których
potwierdzających powyżej wskazane brał udział (nazwa projektu, okres
doświadczenie zawodowe d)
realizacji projektu, szczegółowy opis
informacja o projektach, w których zakresu obowiązków w każdym z
brał udział (nazwa projektu, okres
projektów)
realizacji projektu, szczegółowy opis 5.
zakresu obowiązków w każdym z
Specjalista ds. usług sieciowych
projektów)
i portali mapowych (1) a)
5.
wykształcenie wyższe a)
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oświadczenie potwierdzające
Specjalista ds. usług sieciowych
i portali mapowych (1) a)
wykształcenie wyższe
wykształcenie wyższe a)
b) posiada znajomość zagadnień z
oświadczenie potwierdzające
zakresu usług sieciowych danych
wykształcenie wyższe
przestrzennych oraz tworzenia i
b) posiada znajomość zagadnień z zarządzania portalami mapowymi
zakresu usług sieciowych danych
b) oświadczenie o znajomości
przestrzennych oraz tworzenia i
zagadnień z zakresu usług
zarządzania portalami mapowymi
sieciowych danych przestrzennych
b) oświadczenie o znajomości
oraz tworzenia i zarządzania
zagadnień z zakresu usług
portalami mapowymi
sieciowych danych przestrzennych c) posiada minimum 5-letnie
oraz tworzenia i zarządzania
doświadczenie zawodowe3 w
portalami mapowymi
zakresie tworzenia i zarządzania
c) posiada minimum 5-letnie
usługami sieciowymi danych
doświadczenie zawodowe2 w
przestrzennych oraz portalami
zakresie tworzenia i zarządzania
mapowymi c) dane teleadresowe
usługami sieciowymi danych
Klienta/ Pracodawcy u którego/
przestrzennych oraz portalami
których zdobył doświadczenie
mapowymi c) dane teleadresowe
zawodowe3
Klienta/ Pracodawcy u którego/
d) uczestniczył w realizacji
których zdobył doświadczenie
przynajmniej 2 prac,
zawodowe2
potwierdzających powyżej wskazane
d) uczestniczył w realizacji
doświadczenie zawodowe d)
przynajmniej 2 prac,
informacja o projektach, w których
potwierdzających powyżej wskazane brał udział (nazwa projektu, okres
doświadczenie zawodowe d)
realizacji projektu, szczegółowy opis
informacja o projektach, w których zakresu obowiązków w każdym z
brał udział (nazwa projektu, okres
projektów)
realizacji projektu, szczegółowy opis 6. Specjalista ds. geodezji (1) a)
zakresu obowiązków w każdym z
wykształcenie wyższe z zakresu
projektów)
geodezji i kartografii a) oświadczenie
6. Specjalista ds. geodezji (1) a)
potwierdzające wykształcenie
wykształcenie wyższe z zakresu
wyższe
geodezji i kartografii a) oświadczenie b) posiada co najmniej 5-letnie
potwierdzające wykształcenie
doświadczenie zawodowe3
wyższe
w zakresie wykonywania i
b) posiada co najmniej 5-letnie
opracowywania terenowych
doświadczenie zawodowe2
pomiarów geodezyjnych b)
w zakresie wykonywania i
dane teleadresowe Klienta/
opracowywania terenowych
Pracodawcy u którego/których
pomiarów geodezyjnych b)
zdobył doświadczenie zawodowe3
dane teleadresowe Klienta/
c) uczestniczył w realizacji
Pracodawcy u którego/których
przynajmniej 3 prac,
zdobył doświadczenie zawodowe2 potwierdzających powyżej wskazane
c) uczestniczył w realizacji
doświadczenie zawodowe c)
przynajmniej 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 7. Konsultant ds. hydrologii
zakresu obowiązków w każdym z
(1) a) wykształcenie wyższe
projektów)
posiadający co najmniej tytuł doktora
7. Konsultant ds. hydrologii
habilitowanego w zakresie hydrologii,
(1) a) wykształcenie wyższe
inżynierii/kształtowania/ochrony
posiadający co najmniej tytuł doktora środowiska, gospodarki wodnej
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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 zawodowe3 w
potwierdzające wykształcenie
zakresie hydrologii i gospodarki
b) posiada co najmniej 10-letnie
wodnej, w tym obliczania
doświadczenie zawodowe2 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
zawodowe3
Klienta/ Pracodawcy u którego/
c) uczestniczył w realizacji co
których zdobył doświadczenie
najmniej 5 prac, potwierdzających
zawodowe2
powyżej wskazane doświadczenie
c) uczestniczył w realizacji co
zawodowe c) informacja o
najmniej 5 prac, potwierdzających
projektach, pracach w których
powyżej wskazane doświadczenie brał udział (nazwa projektu, okres
zawodowe c) informacja o
realizacji projektu, szczegółowy opis
projektach, pracach w których
zakresu obowiązków w każdym z
brał udział (nazwa projektu, okres
projektów)
realizacji projektu, szczegółowy opis 8. Specjalista ds. hydrologii (3) a)
zakresu obowiązków w każdym z
wykształcenie wyższe z zakresu
projektów)
hydrologii, inżynierii/ochrony
8. Specjalista ds. hydrologii (3) a)
środowiska, gospodarki wodnej
wykształcenie wyższe z zakresu
lub geografii a) oświadczenie
hydrologii, inżynierii/ochrony
potwierdzające wykształcenie
środowiska, gospodarki wodnej
wyższe
lub geografii a) oświadczenie
b) posiada co najmniej 5-letnie
potwierdzające wykształcenie
doświadczenie zawodowe3 w
wyższe
zakresie hydrologii i gospodarki
b) posiada co najmniej 5-letnie
wodnej, w tym obliczania
doświadczenie zawodowe2 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
zawodowe3
Klienta/ Pracodawcy u którego/
c) uczestniczył w realizacji
których zdobył doświadczenie
przynajmniej 3 prac,
zawodowe2
potwierdzających powyżej wskazane
c) uczestniczył w realizacji
doświadczenie zawodowe c)
przynajmniej 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
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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: 11:00
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: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/04/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/05/2017 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:
25/04/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-055165
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