Unia Europejska
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://
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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-844

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 223720273

Osoba do kontaktów: Ryszard Wojciechowski
E-mail: ryszard.wojciechowski@kzgw.gov.pl

Faks: +48 223720295

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.kzgw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM „OPRACOWANIE II AKTUALIZACJI PROGRAMU WODNOŚRODOWISKOWEGO KRAJU I PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY
WRAZ Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ DO ICH OPRACOWANIA”.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zadanie będzie obejmowało świadczenie dla Zamawiającego usług w zakresie zarządzania Projektem zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa krajowego
i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
Celem świadczonych usług będzie zapewnienie właściwej realizacji Projektu, w tym m.in. zapewnienie
terminowej realizacji zadań i produktów oraz prawidłowego raportowania
i rozliczenia Projektu.
W ramach Projektu, w pierwszej kolejności zostaną sporządzone dokumenty źródłowe stanowiące podstawę
do opracowania II aktualizacji PWŚK (II aPWŚK) i II aktualizacji PGW (II aPGW). Konieczność opracowania
dokumentów źródłowych wynika z art. 113 ustawy Prawo wodne. Biorąc pod uwagę cykliczność procesu
wdrażania RDW, dokumenty te muszą być opracowywane kolejno po sobie, w ściśle określonych terminach, a
ich publikacja powinna nastąpić w roku 2021.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
72224000
71241000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
KZGW/DPZWpgw/5/2017
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_KZGW
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-085311 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 123-250908 z dnia: 30/06/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
26/06/2017 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Przedmiotem zamówienia jest
VI.2) Informacje o funduszach Unii realizacja działań przewidzianych
Europejskiej
w zadaniu nr 1 (Zarządzanie
Projektem) oraz w zadaniu
nr 12 (Usługi wsparcia
merytorycznego oraz kontroli
jakości) w ramach Projektu nr
POIS.02.01.00-00.0016/16.
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej i zawodowej, tj. wykażą,
że:
a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – to w tym
okresie, minimum następujące
usługi:
Warunek 1
Jedną usługę zarządzania
projektem finansowanym lub
współfinansowanym ze środków

Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest
realizacja działań przewidzianych
w zadaniu nr 1 (Zarządzanie
Projektem) w ramach Projektu nr
POIS.02.01.00-00.0016/16.

Powinno być:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej i zawodowej, tj. wykażą,
że:
a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – to w tym
okresie, minimum następujące
usługi:
Warunek 1
Jedną usługę zarządzania
projektem finansowanym lub
współfinansowanym ze środków
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europejskich dla administracji
europejskich dla jednostki sektora
publicznej, spełniającą poniższe
finansów publicznych, spełniającą
wymagania:
poniższe wymagania:
a) wartość zarządzanego projektu
a) wartość zarządzanego projektu
minimum 5 000 000,00 PLN brutto minimum 5 000 000,00 PLN brutto
(słownie: pięć milionów złotych
(słownie: pięć milionów złotych
00/100);
00/100);
b) czas trwania usługi dłuższy niż 1 b) czas trwania usługi dłuższy niż 1
rok.
rok.
Warunek 2
Warunek 2
Jedną usługę polegającą na
Jedną usługę polegającą na
rozliczeniu projektu zgodnie
rozliczeniu projektu zgodnie
z przepisami prawa polskiego
z przepisami prawa polskiego
i unijnego, dokumentami
i unijnego, dokumentami
programowymi oraz wytycznymi
programowymi oraz wytycznymi
i regułami obowiązującymi
i regułami obowiązującymi
beneficjentów Funduszy
beneficjentów Funduszy
Europejskich, spełniającą
Europejskich, spełniającą
następujące wymagania:
następujące wymagania:
a) wartość rozliczanego projektu
a) wartość rozliczanego projektu
minimum 5 000 000,00 PLN brutto minimum 5 000 000,00 PLN brutto
(słownie: pięć milionów złotych
(słownie: pięć milionów złotych
00/100);
00/100);
b) czas trwania usługi dłuższy niż1 b) czas trwania usługi dłuższy niż 1
rok.
rok.
Warunek 3
Warunek 3
Usługę polegającą na doradztwie
Usługę polegającą na doradztwie
prawnym przy przygotowywaniu
prawnym przy przygotowywaniu
i przeprowadzaniu dla jednostki
i przeprowadzaniu dla jednostki
administracji publicznej co najmniej sektora finansów publicznych co
dwóch postępowań o udzielenie
najmniej dwóch postępowań o
zamówienia publicznego na usługi, udzielenie zamówienia publicznego
przy czym wartość każdego z
na usługi, przy czym wartość
tych postępowań nie może być
każdego z tych postępowań nie
mniejsza niż 3 000 000,00 PLN
może być mniejsza niż 3 000 000,00
brutto (słownie: trzy miliony złotych PLN brutto (słownie: trzy miliony
00/100).
złotych 00/100).
Lp. Stanowisko
Lp. Stanowisko
w projekcie (minimalna wymagana w projekcie (minimalna wymagana
liczba osób) Wymagania
liczba osób) Wymagania
Zamawiającego - Doświadczenie
Zamawiającego - Doświadczenie
Zakres informacji, jaką powinien
Zakres informacji, jaką powinien
przedstawić Wykonawca na
przedstawić Wykonawca na
potwierdzenie spełnienia warunku
potwierdzenie spełnienia warunku
1. Kierownik projektu
1. Kierownik projektu
(1) a) posiada certyfikat z
(1) a) posiada certyfikat z
metodyki zarządzania projektami
metodyki zarządzania projektami
Prince2 Practitioner lub Project
Prince2 Practitioner lub Project
Management Professional (PMP) lub Management Professional (PMP) lub
równoważny*;
równoważny*;
b) nabył minimum 5-letnie
b) nabył minimum 5-letnie
doświadczenie w zarządzaniu
doświadczenie w zarządzaniu
projektami współfinansowanymi ze projektami współfinansowanymi ze
środków UE;
środków UE;
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c) w ciągu ostatnich 10 lat pełnił
c) w ciągu ostatnich 10 lat pełnił
funkcję Kierownika Projektu w
funkcję Kierownika Projektu w
co najmniej 2 zakończonych
co najmniej 2 zakończonych
sukcesem projektach finansowanych sukcesem projektach finansowanych
ze środków UE o budżecie nie
ze środków UE o budżecie nie
mniejszym, niż 5 000 000,00 PLN
mniejszym, niż 5 000 000,00 PLN
brutto każdy;
brutto każdy;
d) posiada znajomość zasad
e) posiada wykształcenie wyższe
i procedur realizacji projektów
- oświadczenie o posiadanych
współfinansowanych w ramach
certyfikatach z zakresu zarządzania
Programu Operacyjnego
projektami (nazwa certyfikatu,
Infrastruktura i Środowisko
nr certyfikatu, wystawca, data
2014-2020;
wystawienia i ważność);
e) posiada wykształcenie wyższe
- oświadczenie potwierdzające
- oświadczenie o posiadanych
doświadczenie zawodowe
certyfikatach z zakresu zarządzania (zawierające dane teleadresowe
projektami (nazwa certyfikatu,
klientów/pracodawców, okres
nr certyfikatu, wystawca, data
realizacji prac, wartość projektów,
wystawienia i ważność);
zakres obowiązków, pełnione
- oświadczenie potwierdzające
funkcje);
doświadczenie zawodowe
- oświadczenie potwierdzające
(zawierające dane teleadresowe
wykształcenie wyższe
klientów/pracodawców, okres
- Informacja o podstawie do
realizacji prac, wartość projektów,
dysponowania
zakres obowiązków, pełnione
2. Specjalista ds. wsparcia projektu
funkcje);
(1) a) posiada co najmniej 5- oświadczenie o znajomości
letnie doświadczenie zawodowe
procedur i zasad realizacji
w zakresie realizacji projektów,
projektów współfinansowanych w
współfinansowanych ze środków
ramach Programu Operacyjnego
europejskich;
Infrastruktura i Środowisko
b) w ciągu ostatnich 10 lat brał
2014-2020;
udział w realizacji co najmniej 2
- oświadczenie potwierdzające
projektów, o wartości każdego
wykształcenie wyższe
projektu co najmniej 5 000 000,00
- Informacja o podstawie do
PLN, w których odpowiedzialny
dysponowania
był za prowadzenie lub nadzór lub
2. Specjalista ds. rozliczania i
kontrolę projektu,
wsparcia projektu (1) a) posiada
c) posiada znajomość zasad i
co najmniej 5-letnie doświadczenie procedur realizacji projektów
zawodowe w zakresie rozliczania,
współfinansowanych w ramach
sporządzania wniosków o płatność Programu Operacyjnego
i sprawozdawczości finansowej
Infrastruktura i Środowisko
projektów, współfinansowanych ze 2014-2020;
środków europejskich;
d) posiada wykształcenie wyższe
b) w ciągu ostatnich 10 lat brał
- oświadczenie potwierdzające
udział w realizacji co najmniej 2
doświadczenie zawodowe
projektów, o wartości każdego
(zawierające dane teleadresowe
projektu co najmniej 5 000 000,00
klientów/pracodawców, okres
PLN, w których odpowiedzialny
realizacji prac, wartość projektów,
był za rozliczanie projektu,
zakres obowiązków, pełnione
prowadzenie harmonogramów
funkcje);
rzeczowo-finansowych, ocenę
- oświadczenie o znajomości
kwalifikowalności wydatków i
procedur i zasad realizacji
sporządzanie wniosków o płatność; projektów współfinansowanych w
ramach Programu Operacyjnego
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Infrastruktura i Środowisko
c) posiada znajomość przepisów
ustawy o finansach publicznych oraz 2014-2020;
ustawy o rachunkowości;
- oświadczenie potwierdzające
d) posiada znajomość zasad
wykształcenie wyższe
rozliczania i sprawozdawczości
- Informacja o podstawie do
pod względem finansowym
dysponowania
projektów współfinansowanych w
3. Specjalista ds. rozliczania
ramach Programu Operacyjnego
projektu (1) a) posiada co
Infrastruktura i Środowisko
najmniej 5-letnie doświadczenie
2014-2020;
zawodowe w zakresie rozliczania,
e) posiada wykształcenie wyższe
sporządzania wniosków o płatność
- oświadczenie potwierdzające
i sprawozdawczości finansowej
doświadczenie zawodowe
projektów, współfinansowanych ze
(zawierające dane teleadresowe
środków europejskich;
klientów/pracodawców, okres
b) w ciągu ostatnich 10 lat brał
realizacji prac, wartość projektów,
udział w realizacji co najmniej 2
zakres obowiązków, pełnione
projektów, o wartości każdego
funkcje);
projektu co najmniej 5 000 000,00
- oświadczenie o znajomości
PLN, w których odpowiedzialny
przepisów ustawy o finansach
był za rozliczanie projektu,
publicznych oraz ustawy o
prowadzenie harmonogramów
rachunkowości;
rzeczowo-finansowych, ocenę
- oświadczenie o znajomości zasad kwalifikowalności wydatków i
rozliczania i sprawozdawczości
sporządzanie wniosków o płatność;
pod względem finansowym
c) posiada znajomość przepisów
projektów współfinansowanych w
ustawy o finansach publicznych oraz
ramach Programu Operacyjnego
ustawy o rachunkowości;
Infrastruktura i Środowisko
d) posiada znajomość zasad
2014-2020;
rozliczania i sprawozdawczości
- oświadczenie potwierdzające
pod względem finansowym
wykształcenie wyższe
projektów współfinansowanych w
- Informacja o podstawie do
ramach Programu Operacyjnego
dysponowania
Infrastruktura i Środowisko
3. Ekspert ds. zamówień publicznych 2014-2020;
(1) a) posiada co najmniej 5e) posiada wykształcenie wyższe
letnie doświadczenie zawodowe w - oświadczenie potwierdzające
zakresie tworzenia wymagań SIWZ doświadczenie zawodowe
w reżimie ustawy – Prawo zamówień (zawierające dane teleadresowe
publicznych;
klientów/pracodawców, okres
b) posiada co najmniej 3 - letnie
realizacji prac, wartość projektów,
doświadczenie w świadczeniu
zakres obowiązków, pełnione
doradztwa prawnego w zakresie
funkcje);
zamówień publicznych;
- oświadczenie o znajomości
c) w ciągu ostatnich 5 lat brał udział przepisów ustawy o finansach
w realizacji co najmniej trzech usług publicznych oraz ustawy o
polegających na przygotowaniu
rachunkowości;
i udziale w przeprowadzeniu
- oświadczenie o znajomości zasad
postępowania o udzielenie
rozliczania i sprawozdawczości
zamówienia publicznego na usługi pod względem finansowym
o wartości 1 000 000,00 PLN brutto projektów współfinansowanych w
każda;
ramach Programu Operacyjnego
d) posiada doświadczenie
Infrastruktura i Środowisko
polegające na reprezentowaniu stron 2014-2020;
przed Krajową Izbą Odwoławczą lub - oświadczenie potwierdzające
Zespołem Arbitrów UZP w sporach wykształcenie wyższe
dotyczących zamówień publicznych;
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e) posiada znajomość
obowiązujących krajowych i unijnych
regulacji prawnych dotyczących
zamówień publicznych;
f) posiada wykształcenie wyższe
- oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe
(zawierające dane teleadresowe
klientów/pracodawców, okres
realizacji prac, wartość projektów,
zakres obowiązków, pełnione
funkcje);
- oświadczenie o znajomości
obowiązujących krajowych i unijnych
regulacji prawnych dotyczących
zamówień publicznych;
- oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
- Informacja o podstawie do
dysponowania
4.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
11/07/2017 Godzina: 12:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
11/07/2017 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

- Informacja o podstawie do
dysponowania
4. Ekspert ds. zamówień publicznych
(1) a) posiada co najmniej 5letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie tworzenia wymagań SIWZ
w reżimie ustawy – Prawo zamówień
publicznych;
b) posiada co najmniej 3 - letnie
doświadczenie w świadczeniu
doradztwa prawnego w zakresie
zamówień publicznych;
c) w ciągu ostatnich 5 lat brał udział
w realizacji co najmniej trzech usług
polegających na przygotowaniu
i udziale w przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługi
o wartości 1 000 000,00 PLN brutto
każda;
d) posiada doświadczenie
polegające na reprezentowaniu stron
przed Krajową Izbą Odwoławczą lub
Zespołem Arbitrów UZP w sporach
dotyczących zamówień publicznych;
e) posiada znajomość
obowiązujących krajowych i unijnych
regulacji prawnych dotyczących
zamówień publicznych;
f) posiada wykształcenie wyższe
- oświadczenie potwierdzające
doświadczenie zawodowe
(zawierające dane teleadresowe
klientów/pracodawców, okres
realizacji prac, wartość projektów,
zakres obowiązków, pełnione
funkcje);
- oświadczenie o znajomości
obowiązujących krajowych i unijnych
regulacji prawnych dotyczących
zamówień publicznych;
- oświadczenie potwierdzające
wykształcenie wyższe
- Informacja o podstawie do
dysponowania

Powinno być:
28/07/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/07/2017 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-094479

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

9/9

