Projekt: Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi
stanowiącymi podstawę do ich opracowania
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16

Warszawa, 25 kwietnia 2019 r.
KZGW/KZŚ-65/2019
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia „Wykonanie analizy znaczących
oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem
nieosiągnięcia celów środowiskowych”, nr zamówienia KZGW/KZW-65/2019.
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 2018 r. poz. 1986, z późn. 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 1
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wskazując na potrzebę opracowania oceny ryzyka
w zakresie nieosiągnięcia celów środowiskowych z uwzględnieniem obszarów chronionych
w rozumieniu art. 16 pkt. 32 ustawy Prawo wodne (zapisy załącznika nr 1 do SIWZ –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 4.5 tiret 6), wymaga wykonania oceny ryzyka
w zakresie obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody zależnych od
wód i zlokalizowanych w analizowanej JCWP? Przywoływana podstawa prawna wskazuje
bowiem na takie obszary.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania oceny ryzyka w zakresie obszarów
chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody zależnych od wód i zlokalizowanych
w analizowanej jcwp, jak również pozostałych obszarów chronionych wskazanych
w art. 16 pkt 32 ustawy – Prawo wodne.
PYTANIE 2
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wykonania analizy presji dla wszystkich
presji wskazanych w dokumencie WFD Raporting Guidence 2016 Final Draft 6.0.6
określonych w załączniku 1A? W pkt. 4.1 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazuje
na konieczność wykorzystania ww. wytycznych raportowych, ale nie precyzuje w jakim
zakresie wytyczne mają być stosowane.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia uwzględniając wytyczne WFD Reporting
Guidance 2016 Final Draft 6.0.6 w taki sposób, aby wyniki wykonanej pracy były możliwe
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do wykorzystania w procesie raportowania informacji na temat oceny wpływu znaczących
oddziaływań antropogenicznych do Komisji Europejskiej. Opracowana przez Wykonawcę
metodyka powinna być zgodna z metodyką przedstawioną w dokumencie WFD Reporting
Guidance 2016 Final Draft 6.0.6.
PYTANIE NR 3
Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie Zamawiający oczekuje wykorzystania wyników
projektu „Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych części wód wraz
ze wstępnym i ostatecznym wyznaczaniem” do oceny presji hydromorfologicznych oraz do
oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych? Wskazane opracowanie jest
wymienione w pkt. 5.25 załącznika nr 1 do SIWZ jako dokument obligatoryjny do
wykorzystania.
ODPOWIEDŹ
Wyniki pracy „Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych
części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczaniem” w zakresie
oceny wskaźnikowej przekształceń hydromorfologicznych na etapie wstępnego wyznaczania
SZCW i SCW stanowić będą dodatkowe źródło danych o presjach. Ponadto wskazane progi
lub przedziały dla poszczególnych wskaźników mogą być pomocne przy identyfikacji presji
znaczących. W kontekście analizy ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych pomocne
będą natomiast analizy w zakresie działań restytucyjnych i alternatyw funkcjonalnych.
Wynikać z nich będzie czy i które przekształcenia powinny być z danej jednolitej
zlikwidowane lub ograniczone, aby osiągnąć stan dobry (w przypadku jcw wyznaczonych
wstępnie jako SZCW a ostatecznie jako naturalne) albo też dobry potencjał (w przypadku
JCW wyznaczonych ostatecznie jako SZCW, gdy pewne przekształcenia nie są uzasadnione
z punktu widzenia pełnionej funkcji). Takie informacje mogą być przydatne przy określaniu
ryzyka nieosiągnięcia celów w 2021 roku.
PYTANIE NR 4
Czy w ramach opracowania wskazanego do wykorzystania „Przegląd i weryfikacja metodyk
wyznaczania silnie zmienionych części wód wraz ze wstępnym i ostatecznym
wyznaczeniem”, zostały wykonane kompletne analizy wyznaczania SZCW wraz z etapem
ostatecznego wyznaczania SZCW? Czy w ramach przedmiotowej pracy został oszacowany
wpływ zmian hydromorfologicznych w danej JCPW na pozostałe JCWP oraz czy oceniono
oddziaływania skumulowane?
ODPOWIEDŹ
Analiza wpływu skumulowanego nie jest częścią procesu wyznaczania SZCW i SCW choć
pewne jej elementy mogą pojawić się na etapie ostatecznego wyznaczenia (np. w kontekście
działań przeciwpowodziowych na poziomie zlewni).
Jeśli zaś chodzi o wstępne i ostateczne wyznaczenie SZCW i SCW, oba te procesy zostaną
w pełnym zakresie zrealizowane w ramach pracy pn. „Przegląd i weryfikacja metodyk
wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych wraz ze
wstępnym i ostatecznym wyznaczaniem”, a ich wyniki zostaną przedstawione w produktach
projektu, którego zakończenie planowane jest na 31 maja 2019 r.
PYTANIE 5
Czy Wykonawca otrzyma z GIOŚ do wykorzystania na potrzeby realizacji pracy ocenę stanu
wód „przeniesioną” na JCPW wg nowego podziału? Kiedy będzie dostępny dla Wykonawcy
taki materiał i jakiego okresu będzie dotyczył?
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ODPOWIEDŹ
Przeniesienie wyników oceny stanu na nowy układ jednolitych części wód stanowi zgodnie
z SIWZ jedno z zadań do wykonania w ramach innej realizowanej obecnie pracy,
tj. „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem
rejestru wykazów obszarów chronionych”. Okres, z którego dane będą przeniesione będzie
przedmiotem ustaleń w ramach ww. pracy. Planowany termin zakończenia realizacji tej pracy
to 20 listopada 2019 r.
PYTANIE 6
Prosimy o sprecyzowanie, dla jakich „określonych substancji”, Zamawiający wymaga
prezentacji zagregowanych danych o ładunkach z presji, o których mowa w pkt. 4.5 tiret 2
załącznika nr 1 do SIWZ?
ODPOWIEDŹ
Poprzez określone zanieczyszczenia, o których mowa w pkt. 4.5 tiret 2 załącznika nr 1 do
SIWZ, Zamawiający rozumie substancje wskazane w pracach określonych w rozdziale
6 Załącznika nr 1 do SIWZ (Uwarunkowania Realizacyjne) w pkt 25 e), g), i).
PYTANIE 7
Według OPZ jednym z zadań Wykonawcy będą prace związane z ustanowieniem dla
poszczególnych JCW odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 5 RDW: „Tam gdzie to zasadne,
wykonawca zaproponuje także odstępstwo z art. 4.5 RDW z uwagi na uwarunkowania
antropogeniczne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem – do wykorzystania przy
opracowaniu II aPGW”. Zdaniem Wykonawcy ostateczne wskazanie i uzasadnienie
odstępstwa na etapie opracowania analizy presji jest niemożliwe. Art. 4 ust. 5 dotyczy
sytuacji, kiedy z uwagi na działalność człowieka lub warunki naturalne „osiągnięcie tych
celów byłoby niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne”. Stwierdzenie, czy powyższa
sytuacja ma miejsce jest możliwe dopiero na etapie opracowywania programu działań
służących osiągnięciu celów środowiskowych, po analizie skuteczności i efektywności
kosztowej działań służących osiągnięciu celów środowiskowych, KCWP. Opracowanie
programu działań wykracza jednak poza zakres i ramy czasowe przedmiotowego zamówienia.
Zatem, prosimy o wyjaśnienie czy oczekiwane jest na tym etapie przeprowadzenie pełnej
analizy pod kątem zastosowania odstępstw dla wszystkich JCPW, czy jedynie wskazanie
przypadków, które w sposób oczywisty będą wynikały z przeprowadzonych prac?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wskazania odstępstwa z art. 4.5 RDW ze względu na
uwarunkowania antropogeniczne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Wskazania te
dotyczyć będą zasadnych przypadków, które zostaną określone w toku realizacji zamówienia.
PYTANIE 8
Uwaga do treści projektu umowy:
W paragrafie 17 projektu umowy, wskazano nieaktualne publikatory w przypadku Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dokonał zmian w zakresie powyższej uwagi Wykonawcy.
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ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje
zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:
§ 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:
„Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025,
z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).”.
PYTANIE 9
Zgodnie z przedstawionymi informacjami w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ przegląd istotnych problemów dotyczyć będzie
zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Natomiast analiza presji
antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu/oddziaływania ma być wykonana tylko na stan
wód powierzchniowych dla każdej jednolitej części wód powierzchniowych (jcwp). Prosimy
o potwierdzenie, że analiza presji antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu/oddziaływania
ma być wykonana tylko na stan wód powierzchniowych dla każdej jednolitej części wód
powierzchniowych.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający potwierdza, że przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach
dorzeczy ma zostać opracowany dla jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp)
i podziemnych (jcwpd), a analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną
ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych dla każdej
jednolitej części wód powierzchniowych (jcwp).
PYTANIE 10
Do opracowania przeglądu w zakresie wód podziemnych niezbędne będzie wykorzystanie
wyników pracy „Charakterystyka wód podziemnych opracowywanych przez PIG-PIB
zgodnie z załącznikiem II.2 Ramowej Dyrektywy Wodnej – praca w trakcie realizacji”.
Prosimy o podanie, kiedy będą dostępne wyniki tego opracowania uwzględniając
harmonogram i zawartość merytoryczną I i II Etapu zgodnie z SIWZ i OPZ?
ODPOWIEDŹ
Wyniki opracowania pracy pn.: „Charakterystyka wód podziemnych opracowywanych przez
PIG-PIB zgodnie z załącznikiem II.2 Ramowej Dyrektywy Wodnej” są w posiadaniu
Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Zamawiający zastrzega, że ww. praca będzie rozszerzona w zakresie opracowania kart
charakterystyk dla każdej jednolitej części wód podziemnej. Niemniej jednak wszystkie
informacje dostępne są w bazie danych w ww. pracy.
PYTANIE 11
Czy Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie doświadczenia dla specjalisty
ds. zanieczyszczeń komunalnych oraz specjalisty ds. zanieczyszczeń przemysłowych jeśli
Wykonawca wskaże ww. specjalistów, którzy w zakresie wymogu realizacji co najmniej
3 prac / projektów zrealizowali co najmniej 3 prace, których wyniki zostały przedstawione
w postaci publikacji naukowych we wskazanych zakresach.
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ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga od specjalisty ds. zanieczyszczeń komunalnych oraz specjalisty
ds. zanieczyszczeń przemysłowych udziału w realizacji co najmniej 3 prac/ projektów we
wskazanym w SIWZ zakresie, natomiast nie określa warunków odnośnie do publikacji
wyników tych prac.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Zatwierdził
p.o. Dyrektora
Departamentu Zamówień
Publicznych
Michał Wieloński
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