Warszawa, dnia 28 sierpnia 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 16
W opisie przedmiotu zamówienia SIWZ pkt 4 (zakres wykonywanych usług) jest:
Przedmiotowa praca składać się będzie z następujących etapów:
Etap I: Opracowanie wstępnej metodyki określania celów środowiskowych oraz sporządzenie
wykazu obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków,
Etap II: opracowanie rejestru wykazów obszarów chronionych,
Etap III: opracowanie ostatecznej metodyki i wykazu jcw z przypisaniem do każdej z nich celów
środowiskowych
natomiast w Harmonogramie realizacji zamówienia (zamieszczonym jako załącznik
24.07.2015) poszczególne etapy nie są tożsame z etapami zawartym w OPZ pkt. 4. Na przykład:
w Harmonogramie realizacji zamówienia brak Etapu II (opracowanie rejestru wykazów
obszarów chronionych) który zawarty jest w OPZ.
Prosimy o ewentualną korektę
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści
SIWZ
w poniższym zakresie:
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1. Zmiana w zakresie Załącznika Nr 8 do SIWZ – „Harmonogram”.
Załącznik Nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.
2. Zmiana w zakresie Załącznika Nr 3 – „Harmonogram realizacji zamówienia” do załącznika
Nr 4 do SIWZ – Wzoru Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego
pisma.
3. Zamawiający, we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w których występuje, zmienia termin składnia oraz termin otwarcia ofert z dnia 7 września
2018 r. na dzień 12 września 2018 r. Godzina oraz miejsce składania ofert a także godzina
oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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