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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350345-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
2020/S 142-350345
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Błaszczak
E-mail: Jaroslaw.Blaszczak@wody.gov.pl
Tel.: +48 223753774
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wody.gov.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego
i map ryzyka powodziowego” – zamówienie podobne cz. 2
Numer referencyjny: KZGW/KPP/106/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi pt. Usługa wsparcia
merytorycznego przy realizacji projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego”.
W ramach tego zadania będą wykonywane usługi wsparcia merytorycznego związane z nadzorem nad
poprawnością produktów i założeń metodycznych przy realizacji zadania 1 projektu, w tym: przeprowadzenie

24/07/2020
S142
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/5

Dz.U./S S142
24/07/2020
350345-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

2/5

kontroli jakości produktów, merytoryczna weryfikacja założeń, harmonogramów realizacji zadań, opiniowanie
dokumentacji produktów, przygotowywanie analiz i prezentacji związanych z realizacją prac, nadzór nad
postępem prac, identyfikacji ryzyk, organizowanie i prowadzenie spotkań konsultacyjnych z Zamawiającym.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 469 480.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Celem 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 – jednostce organizacyjnej PGW Wody Polskie w
latach 2016–2022 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 zamówienia będą wykonywane usługi wsparcia merytorycznego związane z
nadzorem nad poprawnością produktów i założeń metodycznych przy realizacji zadania 1 projektu, w tym:
przeprowadzanie kontroli jakości produktów, merytoryczna weryfikacja założeń, harmonogramów realizacji
zadań, opiniowanie dokumentacji projektu, przygotowywanie analiz i prezentacji związanych z realizacją
prac, nadzór nad postępem prac, identyfikacja ryzyk, organizowanie i prowadzenie spotkań konsultacyjnych z
Zamawiającym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Umowa o dofinansowanie nr
POIS.02.01.00-00-0013/16 z dnia 13 grudnia 2016 r.; aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/16-001 z dnia 9 marca
2018 r.; aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/16-02 z dnia 8 maja 2019 r.; aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/16-02 z
dnia 17 marca 2020 r.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
W 2017 roku Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonanie usługi pn.: Usługi wsparcia
merytorycznego przy realizacji projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego”, w wyniku którego zawarł umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą: DHI Polska Sp. z o.o.,
z siedzibą ówcześnie w Warszawie (00-564) przy ulicy Koszykowej 6, a obecnie w Warszawie (00-112), przy
ulicy Bagno 2, lok. 89.
Przedmiotowe zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone przed upływem okresu wskazanego w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp, w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dz.U. UE w dniu 1 kwietnia 2017 r. pod nr 123257-2017-PL. W ramach zamówienia podobnego
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usług podobnych do określonych w zamówieniu podstawowym,
przez okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r., tj. przez okres kolejnych 8 miesięcy licząc
od zakończenia umowy na aktualnie realizowane zamówienie podobne.
Zamówienie to polegać będzie na realizacji usług tożsamych przedmiotowo, jak usługi stanowiące przedmiot
zamówienia podstawowego i jako takie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Ponadto należy
podkreślić, że podobieństwo usług przedmiotowego zamówienia oraz zamówienia podstawowego i zgodność
ich przedmiotów jest też cechą wynikającą z potrzeb projektu, gdyż niezbędne jest by projekt był prowadzony
jednolicie i zgodnie z tą samą metodyką oraz wg obowiązujących w projekcie procedur przygotowanych przez
Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego. Jednocześnie, ze względu na ograniczenie wartości
zamówień podobnych do 30 %, zakres usług polegających na kontroli jakości produktów został ograniczony
względem zakresu usług zamówienia podstawowego.
W zakresie zamówienia podobnego zostały uwzględnione zadania polegające na kontroli produktów zadania
1 obejmujące przygotowanie danych hydrologicznych i geodezyjnych oraz przeprowadzenie modelowania
hydraulicznego dla powodzi rzecznych, w przypadku których niezbędne jest, by całość produktów była
kontrolowana jednolicie i zgodnie z tą samą metodologią w całym projekcie, co można osiągnąć wyłącznie
powierzając zamówienie podobne Wykonawcy zamówienia podstawowego.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21/07/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: DHI Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bagno 2, lok. 89
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-112
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 469 480.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 469 480.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych
dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1, są:
1) odwołanie;
2) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020
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