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, 6 maja 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 NR 8
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 7 Punkt 7.2.2 Zamawiający
opisał jakie Warunki udziału w postępowaniu musi spełnić Wykonawca odnośnie
dysponowania zespołem osób. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: Czy Zamawiający
dopuszcza łączenie pełnienia funkcji przez poszczególnych ekspertów przez więcej niż jedną
osobę?
Zamawiający zapisał, iż Specjalista ds. renaturyzacji rzek musi posiadać wykształcenie
wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub geografii lub gospodarki
wodnej lub biologii lub ekologii lub hydrologii.
Czy zamawiający zaakceptuje na danym stanowisku osobę o dużym doświadczeniu zarówno
merytorycznym, jak i praktycznym, będącą ekspertem krajowym w zakresie wyżej
wymienionej dyscypliny (renaturyzacji rzek), ale posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu
nauk rolniczych z dziedziny kształtowania środowiska?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia nie może pełnić więcej niż jednej z funkcji, zdefiniowanych przez
Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia.
Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykształcenia dla specjalisty ds. renaturyzacji rzek,
jeśli Wykonawca wykaże osobę, która posiada wykształcenie wyższe z dziedziny nauk
rolniczych o specjalności kształtowanie środowiska oraz brała udział w projektach z zakresu
renaturyzacji rzek.
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:
Pozycja 5 „Specjalista ds. renaturyzacji rzek (2)”, tabeli zamieszczonej w pkt 7.2.2 SIWZ,
otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko
w projekcie
(minimalna
wymagana
liczba osób)

5.

Specjalista ds.
renaturyzacji
rzek (2)

Wymagania Zamawiającego –
Doświadczenie

Zakres informacji, jaką powinien
przedstawić Wykonawca na
potwierdzenie spełnienia warunku

a) wykształcenie wyższe z zakresu a) Oświadczenie
potwierdzające
inżynierii środowiska lub ochrony
wykształcenie
wyższe
(ze
środowiska
lub
geografii
lub
wskazaniem kierunku i specjalizacji /
gospodarki wodnej lub biologii lub
specjalności)
ekologii lub hydrologii lub nauk b) Oświadczenie potwierdzające udział
rolniczych
o
specjalności
w realizacji prac (zawierające
kształtowanie środowiska
wskazanie Klienta / Pracodawcy,
b) udział merytoryczny w realizacji co
nazwa / tytuł i okres realizacji prac,
najmniej 3 prac/projektów z zakresu
wartość prac, zakres obowiązków)
renaturyzacji rzek, realizowanych w
ciągu ostatnich 5 lat

PYTANIE NR 9
Zamawiający w dokumencie jakim jest Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
w etapie I, rozdziale 4.1, punkcie 2.2 Zamawiający wymaga przeprowadzenia analiz
w zakresie wpływu działania na ryzyko powodziowe. Czy podczas analizy dotyczącej
wpływu działania na ryzyko powodziowe należy przeprowadzić modelowanie hydrauliczne?
Wiąże się to ze znacznym rozszerzeniem zakresu projektu.
ODPOWIEDŹ
OPZ nie wymaga modelowania wpływu działań na ryzyko powodziowe. Jednakże,
Wykonawca może zastosować takie rozwiązanie jako wartość dodaną w ramach koncepcji
podejścia do przeprowadzenia badania pilotażowego (analizy przypadków) oraz sposobu jego
udokumentowania.
PYTANIE NR 10
Zamawiający w dokumencie jakim jest Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
w etapie II, rozdziale 4.2, punkcie 2 dotyczącym organizacji jednodniowych warsztatów
merytorycznych. Czy Wykonawca musi zapewnić laptopy dla wszystkich uczestników
konferencji?
ODPOWIEDŹ
Wykonawca nie musi zapewnić laptopów dla wszystkich uczestników konferencji, tym
niemniej Wykonawca musi zapewnić profesjonalne zaplecze techniczne (pod względem
ilościowym i jakościowym), które pozwoli na sprawne przeprowadzenie warsztatów.
PYTANIE NR 11
Zamawiający w dokumencie jakim jest Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
w etapie II, rozdziale 6, punkcie 6 gdzie mowa jest o współpracy między Zamawiającym
a Wykonawcą, zamawiający opisał spotkania (prezentacje wyników, wyjaśnienia itp.)
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pomiędzy stronami. Czy Zamawiający może podać maksymalną przewidywaną ilość takich
spotkań?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie może podać maksymalnej liczby spotkań, o których mowa
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w etapie II, rozdziale 6, punkcie 6, gdyż
liczba ta w dużej mierze będzie uzależniona od prac związanych z identyfikacją działań
w ramach opracowania dokumentów wymienionych w punkcie 6.
PYTANIE NR 12
W celu złożenia skutecznej, spełniającej Państwa wymagania i wartościowej oferty
w ww. postępowaniu uprzejmie prosimy o wyznaczenie nowego terminu składania ofert na
dzień 29.05.2019 r. Prośbę swoją motywujemy, iż w wyznaczonym terminie na
przygotowanie oferty przypadały dni wolne od pracy tj. okres Świat Wielkanocnych oraz
przypadają dni wolne od pracy na początku maja.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 22 maja 2019 r.
ZMIANA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany
treści SIWZ w poniższym zakresie:
1) Zamawiający, we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w których występuje, zmienia termin składnia oraz termin otwarcia ofert z dnia
15 maja 2019 r. na dzień 22 maja 2019 r. Godzina oraz miejsce składania ofert, a także
godzina oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.
2) W § 19 ust. 1 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, dodaje się punkt
o następującej treści:
„4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych”.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Zatwierdził
Dyrektor
Departamentu Zamówień
Publicznych
Michał Wieloński
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