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, 26 kwietnia 2019 r.
KZGW/KZW-89/2019
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia „Opracowanie krajowego programu
renaturyzacji wód powierzchniowych”, nr zamówienia KZGW/KZW-89/2019.
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 podanie przewidywanego terminu zawarcia umowy, który jest niezbędny do
przygotowania szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż po uwzględnieniu ustawowych terminów określających przebieg
postępowania przetargowego oraz czasu potrzebnego na dokonanie oceny złożonych ofert,
Zamawiający ocenia, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie mogła być
zawarta w drugiej połowie miesiąca czerwca 2019 r. Przy czym Zamawiający zastrzega,
iż w zależności od przebiegu postępowania, termin ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu.
PYTANIE 2
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykształcenia specjalisty ds. wód
przybrzeżnych i przejściowych, jeśli Wykonawca wykaże osobę, która posiada wykształcenie
wyższe z dziedziny nauk biologicznych o specjalności hydroekologia oraz brała udział
w projektach w zakresie tematyki wód przybrzeżnych i przejściowych?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykształcenia dla specjalisty ds. wód
przybrzeżnych i przejściowych, jeśli Wykonawca wykaże osobę, która posiada wykształcenie
wyższe z dziedziny nauk biologicznych o specjalności hydroekologia oraz brała udział
w projektach w zakresie tematyki wód przybrzeżnych i przejściowych.
Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie wymagań obejmującą treść pytania.
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ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje
zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:
Wiersz 4 „Specjalista ds. wód przybrzeżnych i przejściowych (1)” otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko
w projekcie
(minimalna
wymagana
liczba osób)

Wymagania Zamawiającego –
Doświadczenie

Zakres informacji, jaką powinien
przedstawić Wykonawca na
potwierdzenie spełnienia warunku

4.

a) wykształcenie wyższe z zakresu a) Oświadczenie
potwierdzające
oceanografii lub nauk o ziemi lub
wykształcenie
wyższe
(ze
Specjalista ds.
geografii lub ochrony środowiska lub
wskazaniem kierunku i specjalizacji /
wód
hydrologii lub nauk biologicznych
specjalności)
przybrzeżnych i
o specjalności hydroekologia
b) Oświadczenie potwierdzające udział
przejściowych b) udział w realizacji co najmniej 3
w realizacji prac (zawierające
(1)
prac/projektów w zakresie tematyki
wskazanie Klienta / Pracodawcy,
wód przybrzeżnych i przejściowych,
nazwa / tytuł i okres realizacji prac,
realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat
wartość prac, zakres obowiązków)
PYTANIE NR 3

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Wykonawca w ramach poprawnej realizacji pilotaży ma wykonać niezbędne badania,
pomiary i obliczenia. W związku z tym, że termin realizacji Etapu I jest bardzo krótki,
to prosimy o doprecyzowanie jakich dokładnie badań, pomiarów i obliczeń Zamawiający
oczekuje od Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z punktem 15.4.2 SIWZ koncepcja podejścia do przeprowadzenia badania
pilotażowego (analizy przypadków) oraz sposobu jego udokumentowania stanowi jedno
z podkryteriów oceny oferty. Przedstawione podejście, w ramach ww. podkryterium,
powinno uwzględniać co najmniej wszystkie związane z nim elementy wymienione w SIWZ,
w tym wykonanie w sposób rzetelny niezbędnych badań, pomiarów i obliczeń oraz
dokumentacji fotograficznej, które jednoznacznie określą zakres działań renaturyzacyjnych
dla wybranych przypadków.
Zamawiający oczekuje co najmniej przeprowadzenia badań terenowych, obliczeń i pomiarów:
1) których wyniki mogą wpływać na zakres, lokalizacji, skuteczności lub wybór rozwiązań
technicznych dla poszczególnych działań renaturyzacyjnych,
2) które pozwolą zobrazować lub uzyskać:
a) oddziaływanie wywołanych proponowanych zmian czynników środowiskowych na
poszczególne elementy odtwarzanych ekosystemów (biotop i biocenoza);
b) współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami odtwarzanych ekosystemów
i zmian tych zależności wywołanymi zmianami w wyniku projektowanych /
proponowanych działań renaturyzacyjnych;
c) generalny model przestrzenno-czasowy renaturyzacji, umożliwiający prognozowanie
zmian wywołanych projektowanymi/proponowanymi działaniami renaturyzacyjnymi.
Mając na uwadze rzetelną realizację zadania, Zamawiający oczekuje co najmniej
przeprowadzenia badań terenowych, obliczeń i pomiarów, które powinny zostać
zróżnicowane w zależności od obiektu poddanego programowi pilotażowemu lub rodzaju
działań renaturyzacyjnych.
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Kierując się ww. celami wskazane jest wykonanie w szczególności: przekroju poprzecznego
koryta,
obserwacji stanów wody, pomiarów morfometrycznych koryta, planu
batymetrycznego, wierceń badawczych wraz z analizą gruntów, badań podłoża, pomiaru
natężenia przepływu.
ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje
zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:
Punkt 2.3. w części Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącej Zakresu wykonywanych usług
podczas realizacji Etapu I (str. 4 OPZ), otrzymuje brzmienie:
2.3. Wykonawca dla potrzeb poprawnej realizacji pilotaży (analiza przypadków):
 dokona inwentaryzacji terenowej w celu określenia zakresu renaturyzacji;
 wykona niezbędne badania, pomiary i obliczenia oraz dokumentację fotograficzną,
które jednoznacznie określą zakres działań renaturyzacyjnych dla wybranych
przypadków.
Zamawiający oczekuje co najmniej przeprowadzenia badań terenowych, obliczeń
i pomiarów:
 których wyniki mogą wpływać na zakres, lokalizacji, skuteczności lub wybór
rozwiązań technicznych dla poszczególnych działań renaturyzacyjnych;
 które pozwolą zobrazować lub uzyskać:
o oddziaływanie wywołanych proponowanych zmian czynników środowiskowych
na poszczególne elementy odtwarzanych ekosystemów (biotop i biocenoza);
o współzależności
pomiędzy poszczególnymi elementami odtwarzanych
ekosystemów i zmian tych zależności wywołanymi zmianami w wyniku
projektowanych/proponowanych działań renaturyzacyjnych;
o generalny
model przestrzenno-czasowy renaturyzacji, umożliwiający
prognozowanie zmian wywołanych projektowanymi/proponowanymi działaniami
renaturyzacyjnymi.
Mając na uwadze rzetelną realizację zadania, Zamawiający oczekuje co najmniej
przeprowadzenia badań terenowych, obliczeń i pomiarów, które powinny zostać
zróżnicowane w zależności od obiektu poddanego programowi pilotażowemu lub
rodzaju działań renaturyzacyjnych.
Kierując się ww. celami wskazane jest wykonanie w szczególności: przekroju
poprzecznego koryta, obserwacji stanów wody, pomiarów morfometrycznych koryta,
planu batymetrycznego, wierceń badawczych wraz z analizą gruntów, badań podłoża,
pomiaru natężenia przepływu;
 zgromadzi potrzebne materiały wejściowe, w tym stan własności terenu, pozyskany
z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) na
podstawie danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), i dane do obliczeń;
 opracuje materiały mapowe i rysunki przedstawiające propozycję robót. Mapy
powinny zawierać m.in.: warstwę ewidencyjną gruntów/działek, warstwy
ukształtowania/rzeźby terenu, znaczących obiektów topograficznych, warstwę szaty
roślinnej, warunków hydrologicznych oraz geologicznych. Istotne jest zapewnienie
czytelności prezentowanych informacji;
 opracuje opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby
jednostek przedmiarowych robót oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót
i nakładów rzeczowych;
 opisze etapy administracyjne niezbędne dla potrzeb realizacji zaproponowanych
rozwiązań.
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PYTANIE NR 4
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Wykonawca w ramach poprawnej realizacji pilotaży ma opracować materiały mapowe.
Prosimy o doprecyzowanie treści mapy tj. w jakiej skali, czy ma zawierać warstwę
ewidencyjną, czy ma zawierać ukształtowanie terenu?
ODPOWIEDŹ
Mapy powinny obrazować zmiany zaproponowane w wyniku działań renaturyzacyjnych na
obiektach pilotażowych i powinny zostać opracowane w technologii GIS. Mapy należy
opracować pod postacią plików PDF oraz dostarczyć kompozycję mapową w pliku MXD
(wraz ze wszystkimi powiązanymi warstwami) bądź innym równoważnym formacie
możliwym do edycji w oprogramowaniu ArcGIS lub open source. Skala mapy powinna
zostać dostosowana do przedstawianego działania, by umożliwić odczytanie szczegółowych
elementów mapy. Mapy powinny zawierać m.in.: warstwę ewidencyjną gruntów/działek,
warstwy ukształtowania/rzeźby terenu, znaczących obiektów topograficznych, warstwę szaty
roślinnej, warunków hydrologicznych oraz geologicznych. Istotne jest zapewnienie
czytelności prezentowanych informacji.
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy
dotyczącym zawartości map. Zmiana została przedstawiona w odpowiedzi na pytanie nr 3.
PYTANIE 5
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Wykonawca w ramach poprawnej realizacji pilotaży ma zgromadzić stan własności terenu.
Prosimy o potwierdzenie, że stan własności terenu ma być pozyskany z Powiatowych
Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający potwierdza, że stan własności terenu ma być pozyskany z Powiatowych
Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) na podstawie danych
Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB).
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy
dotyczącym źródła informacji nt. stanu własności terenu. Zmiana została przedstawiona
w odpowiedzi na pytanie nr 3.
PYTANIE 6
W związku z tym, że Wykonawca w ramach poprawnej realizacji pilotaży ma zgromadzić
stan własności terenu, który znajduje się w PODGiK, a w momencie przygotowania oferty
trudno jest określić ilość działek, to czy Zamawiający zgadza się, by te dane były
refakturowane przez Zamawiającego
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na refakturowanie. Zgodnie z pkt. 29 rozdz. 6 OPZ
„Wszelkie opracowania lub dane niezbędne do właściwej realizacji zamówienia,
a nieudostępnione przez Zamawiającego, Wykonawca musi pozyskać we własnym zakresie
i na własny koszt”. Dodatkowo przypominam, że zgodnie z pkt 3 rozdz. 7 OPZ Zamawiający
udzieli Wykonawcy wsparcia w pozyskiwaniu danych na potrzeby realizacji pracy od
instytucji zewnętrznych, w tym w składaniu wniosków o udostępnienie danych
zgromadzonych w rejestrze publicznym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych
w rejestrze publicznym.
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PYTANIE 7
Zważywszy na olbrzymi zakres prac, jak również chcąc rzetelnie przygotować punktowane
kryteria do oferty: wycena prac, koncepcja opracowania i opis sposobu realizacji zamówienia
w trakcie przypadającego okresu świątecznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą
o przełożenie terminu składania ofert do 31.05.2019 r.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż nie zmienia treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku
Wykonawcy.
Ponadto Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy,
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:
Zamawiający, we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w których występuje, nazwę projektu, w ramach którego realizowane jest zadanie będące
przedmiotem zamówienia, zmienia na następującą:
„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”.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Zatwierdził
p.o. Dyrektora
Departamentu Zamówień
Publicznych
Michał Wieloński
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