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 i POIS.02.01.00-00-0016/16-03

Warszawa, 29 maja 2019 r.
KZGW/KZP-109/2019
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Identyfikacja presji w regionach wodnych
i na obszarach dorzeczy – Część III: Opracowanie modelu obliczania ładunków
zanieczyszczeń”, nr zamówienia KZGW/KZP-109/2019.
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.
Zamawiający, we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w których występuje, zmienia termin składnia oraz termin otwarcia ofert z dnia
11 czerwca 2019 r. na dzień 14 czerwca 2019 r. Godzina oraz miejsce składania ofert,
a także godzina oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.
PYTANIE 2
1. Odnośnie do punktu 7.2.1 SIWZ:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagania
zrealizowanych prac z okresu ostatnich 4 lat?

i

dopuszczenie

referencji

Należy podkreślić, iż przedmiot projektu nie jest popularnym zagadnieniem, które jak
dotąd traktowane było w kategoriach pilotaży lub studiów przypadków, a nie regularnych,
powtarzających się projektów. Wymagania w zakresie specjalistów obejmują
doświadczenia zdobyte w okresie ostatnich 5 lat, wydaje się być zatem zasadne, aby
wydłużyć okres dopuszczonych doświadczeń z poprzednich zrealizowanych przez
wykonawcę prac.
ODPOWIEDŹ
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach do Pytania Nr 1 z dnia 24 maja 2019 r. oraz
w odpowiedzi do Pytania Nr 7 niniejszego pisma.
PYTANIE 3
2. Odnośnie do punktu 7.2.2 SIWZ: 1) kierownik projektu
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania na stanowisko kierownika
projektu osoby posiadającej
„minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowobadawczych lub studialnych związanych z modelowaniem zanieczyszczeń wód
powierzchniowych i lub gospodarką wodną”?
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Należy podkreślić, iż przedmiot projektu nie jest popularnym zagadnieniem, które jak
dotąd traktowane było w kategoriach pilotaży lub studiów przypadków, głównie
w środowiskach akademickich, a nie regularnych, powtarzających się projektów.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.
ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje
zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:
1. Pozycja 1 „Kierownik projektu” tabeli z punktu 7.2.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko
w projekcie
(minimalna
wymagana
liczba osób)

1

Kierownik
projektu

(1)

Wymagania Zamawiającego –
Doświadczenie
a) specjalista w dziedzinie inżynierii
środowiska, ochrony środowiska lub
gospodarki wodnej
b) wykształcenie wyższe magisterskie z
zakresu inżynierii środowiska,
ochrony środowiska, gospodarki
wodnej lub hydrologii;
c) minimum 8-letnie doświadczenie
zawodowe w zakresie realizacji prac
naukowo-badawczych lub studialnych
związanych z modelowaniem
zanieczyszczeń wód
powierzchniowych lub gospodarką
wodną;
d) doświadczenie w kierowaniu
projektami podczas realizacji co
najmniej 3 prac/projektów o wartości
co najmniej 150 000 zł brutto każda,
dotyczących problematyki ochrony
wód, zarządzania zasobami wodnymi;
e) doświadczenie w kierowaniu
projektami podczas realizacji co
najmniej 1 pracy/projektu o wartości
co najmniej 150 000 zł brutto,
dotyczącego problematyki
modelowania zanieczyszczeń wód
f) certyfikat potwierdzający wiedzę i
kompetencje w zakresie zarządzania
projektami zakończony egzaminem

Zakres informacji, jaką powinien
przedstawić Wykonawca na
potwierdzenie spełnienia warunku
a) Oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe (ze
wskazaniem kierunku i
specjalizacji / specjalności);
b) Oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe
(zawierające wskazanie
Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły
i okres realizacji prac, zakres
obowiązków);
c) Oświadczenie potwierdzające
doświadczenie w kierowaniu
projektami (zawierające nazwy /
tytuły i okres realizacji projektów,
wartość projektów, zakres
obowiązków w projekcie);
d) Oświadczenie o posiadanych
certyfikatach z zakresu zarządzania
projektami (daty uzyskania i
ważności certyfikatów, nazwy
certyfikatów).

PYTANIE 4
3. Odnośnie do pkt. 6 OPZ – asysta techniczna
W jakim wymiarze godzinowym Zamawiający przewiduje realizację asysty technicznej?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że przewiduje 400 roboczogodzin w ramach asysty.
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ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje
zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:
1. Punkt 22 Rozdziału 6 „Uwarunkowania realizacyjne” Opisu przedmiotu zamówienia,
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:
„22. Wykonawca udzieli nieodpłatnej asysty, w wymiarze do 400 roboczogodzin, na okres
od dnia odbioru pracy do dnia 30 czerwca 2022 r., obejmującej w szczególności:”.
2. W § 12 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca udziela Zamawiającemu asysty, w zakresie oraz ilości określonych
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, na okres do dnia 30 czerwca 2022 r.,
liczony od dnia odbioru etapu II.”.
PYTANIE 5
4. Odnośnie do pkt. 9 OPZ – okres realizacji umowy
Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji Etapu I o dodatkowy
miesiąc, tj. do 30 listopada 2019 r.?
Zakładając maksymalny okres przeprowadzenia procedury przetargowej i szansę
na podpisanie umowy w lipcu 2019 r., czas jaki pozostaje na realizację etapu I jest bardzo
krótki, biorąc pod uwagę założony zakres prac, w tym ilość niezbędnych do pozyskania,
przeanalizowania i przygotowania danych wejściowych do modelu.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż pozostawia treść SIWZ bez zmian.
PYTANIE 6
5. Odnośnie do pkt. 9 OPZ – okres realizacji umowy
Z uwagi na charakter opracowania, stanowiącego dodatkowy produkt w ramach
dokumentów planistycznych opracowywanych w ramach wdrażania RDW, wnioskujemy
o wydłużenie terminu realizacji Etapu II prac o dodatkowy miesiąc, tj. do 25 czerwca
2020 r.
Wyniki opracowania będą stanowić wartość dodatkową w ramach prac nad II aktualizacją
PGW, jednak nie jej podstawę, zatem wydłużenie terminu prac nie powinno wpłynąć na
harmonogram prac nad II aPGW.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż pozostawia treść SIWZ bez zmian.
PYTANIE 7
W wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 24 maja 2019 r. w odpowiedzi na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy,
a następnie informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie punktu 7.2.1. SIWZ, który
otrzymuje brzmienie:
„w
okresie
ostatnich
5
lat
przed
upływem
terminu
składania
ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali, minimum
2 prace/projekty o wartości, co najmniej 500.000 PLN brutto każda lub 3 prace/projekty
o łącznej wartości brutto co najmniej 1.000.000 PLN, odpowiadające swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia”.
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Jeśli Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy prosimy o zmianę zapisu na:
„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali, minimum 2 prace/projekty o łącznej
wartości, co najmniej 500.000 PLN brutto, odpowiadające swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia”.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy.
ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje
zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:
2. Punkt 7.2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„7.2.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali, minimum
2 prace/projekty o łącznej wartości, co najmniej 500.000 PLN brutto,
odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego
zamówienia. Za pracę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej
przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć prace naukowo-badawcze lub
studialne z zakresu modelowania ilościowego i jakościowego wód
powierzchniowych.”.
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Zatwierdził
p.o. Dyrektora
Departamentu Zamówień
Publicznych
Michał Wieloński
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