Warszawa, dnia 3 września 2018 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Ustalenie celów
środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów
chronionych” nr zamówienia: KZGW/12/2018.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawy”, zawiadamia, że
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań
wraz z odpowiedziami oraz zmiany treści SIWZ.
Pytanie Nr 17
W punkcie 15.4.2 m.in. na stronach 25 i 27 SIWZ, w tabelach określających sposób oceny
poszczególnych podkryteriów Zamawiający kilkukrotnie używa sformułowania ,,specyfika
Zamawiającego", np.:
- ,,…Wykonawca skrótowo, w sposób niejasny lub niedostosowany do specyfiki
Zamawiającego opisał element podkryterium, ..."
- ,,...Wykonawca w sposób jasny, pełny i dostosowany do specyfiki Zamawiającego opisał
element podkryterium,..."
Pytanie nr 1
Prosimy o określenie co oznacza pojęcie ,,specyfika Zamawiającego". Czy należy wziąć pod
uwagę schemat organizacyjny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz jego zadania
i kompetencje opisane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej KZGW czy inne aspekty.
Jeżeli tak to prosimy o ich określenie.
Pytania nr 2
Zamawiający w SIWZ na stronie 25 w tabeli dotyczącej oceny podkryterium a) w kolumnie
,,Stopień wypełnienia przez Wykonawcę poszczególnych elementów podkryterium" w wierszu
4 określa, że „Wykonawca w sposób jasny, pełny i dostosowany do specyfiki Zamawiającego
opisał element podkryterium. Opis zawiera analizy konkretnych przypadków lub grup
przypadków, a jednocześnie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające
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z dokumentacji przetargowej" oraz przyznaje za to podkryterium 12 punktów, Natomiast
większą ilość punktów (16) przyznaje wg opisu: „Wykonawca w sposób jasny, pełny i dostosowany do specyfiki Zamawiającego opisał element podkryterium" – taki opis wydaje się być zbyt
ubogi, aby można było ocenić dane podkryterium wg najwyższej punktacji.
Odpowiedź
Dotyczy pytania Nr 1:
W zakresie „specyfiki Zamawiającego” należy wziąć pod uwagę strukturę PGW WP, jego
zadania i kompetencje oraz schemat organizacyjny PGW WP KZGW. Należy także mieć na
uwadze, że Zamawiający należy do sektora publicznego oraz że realizuje on niektóre prace
zleceniem zewnętrznym, jak również, że część prac finansowana jest (lub współfinansowana)
ze środków zewnętrznych. Dodatkową kwestią, którą należy uwzględnić są dni i godziny pracy
Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8:15 do 16:15 (w przypadku KZGW,
inne godziny pracy jednostek terenowych Wód Polskich).
Dotyczy pytania Nr 2:
Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ w zakresie powyższego wniosku. Opis kryterium
został rozszerzony, co znalazło odzwierciedlenie w modyfikacji treści SIWZ (str. 25).
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści
SIWZ w poniższym zakresie:
Tabela „Stopień wypełnienia przez Wykonawcę poszczególnych elementów podkryterium”
w pkt 15.4.2. ppkt a) otrzymuje brzmienie:
Podkryteria wymienione w ppkt a) będą oceniane zgodnie z poniższą tabelą:
Stopień wypełnienia przez Wykonawcę poszczególnych elementów
podkryterium
Nie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej lub
popełnione zostały znaczące błędy merytoryczne
Wykonawca skrótowo, w sposób niejasny lub niedostosowany do specyfiki
Zamawiającego opisał element podkryterium, a jednocześnie zostały spełnione wszystkie
wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej.
Wykonawca w sposób jasny, pełny i dostosowany do specyfiki Zamawiającego opisał
element podkryterium, ale bez analizy konkretnych przypadków lub grup przypadków, a
jednocześnie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji
przetargowej.
Wykonawca w sposób jasny, pełny i dostosowany do specyfiki Zamawiającego opisał
element podkryterium. Opis zawiera analizy konkretnych przypadków lub grup
przypadków, a jednocześnie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z
dokumentacji przetargowej.
Wykonawca w sposób jasny, pełny i dostosowany do specyfiki Zamawiającego opisał
element podkryterium. Opis zawiera analizy konkretnych przypadków lub grup
przypadków,
a jednocześnie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji
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przetargowej. Opis zawiera także wartości dodane, nieujęte w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, które mają istotny wpływ na jakość i realizację przedmiotu
zamówienia.

Pytanie Nr 18
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykształcenia specjalisty ds. wód przybrzeżnych
i przejściowych, jeśli Wykonawca wykaże osobę, która posiada wykształcenie wyższe z zakresu
inżynierii środowiska oraz brał udział w realizacji co najmniej 3 prac/projektów w zakresie
tematyki wód przybrzeżnych i przejściowych, realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat.
Odpowiedź
Zamawiający uzna spełnienie wymogów w zakresie wykształcenia przez specjalistę ds. wód
przejściowych i przybrzeżnych posiadającego wykształcenie wyższe z zakresu ochrony
środowiska, spełniającego pozostałe warunki.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści
SIWZ w poniższym zakresie:
Pozycja 5 tabeli w pkt 7.2.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Specjalista ds.
wód przybrzeżnych i przejściowych
(1)
5.

a) wykształcenie wyższe z zakresu
oceanografii lub nauk o ziemi lub
geografii lub ochrony
środowiska lub inżynierii
środowiska lub hydrologii;
b) udział w realizacji co
najmniej 3 prac/projektów
w zakresie tematyki wód
przybrzeżnych i przejściowych, realizowanych w ciągu
ostatnich 5 lat.

 Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe (ze
wskazaniem kierunku i
specjalizacji/specjalności);
 Oświadczenie potwierdzające udział
w realizacji prac
(zawierające wskazanie Klienta/
Pracodawcy, nazwa/tytuł i okres realizacji prac, wartość prac,
zakres obowiązków).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści
SIWZ w poniższym zakresie:
1. Pkt 8.4 otrzymuje brzmienie:
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego prowadzony przez NBP Nr: 11 1130 1017 0020 1510 6790 0001.
W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr KZGW/12/2018.”.
2. Pkt 16.3 otrzymuje brzmienie:
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w NBP Nr: 11 1130 1017 0020 1510 6790 0001
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3. Zamawiający, we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w których występuje, zmienia termin składnia oraz termin otwarcia ofert z dnia 12 września
2018 r. na dzień 19 września 2018 r. Godzina oraz miejsce składania ofert a także godzina
oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zatwierdził
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Przemysław Gruszecki
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