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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:
Dostawa, wdrożenie i utrzymanie informatycznego systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi oraz
zadaniami związanymi z utrzymaniem wód
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie informatycznego systemu zarządzania
zadaniami inwestycyjnymi oraz zadaniami związanymi
z utrzymaniem wód. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
zakup, instalację i konfigurację oprogramowania systemowego i bazodanowego na dostarczonym sprzęcie
oraz na sprzęcie Zamawiającego i sprzęcie jednostek podległych, dostarczenie Systemu zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego, dostosowanie i wdrożenie Systemu w jednostkach organizacyjnych wskazanych
przez Zamawiającego, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników wskazanych przez
Zamawiającego, świadczenie usług utrzymania i rozwoju, w tym usług gwarancyjnych i zapewnienia aktualizacji
oprogramowania Systemu w okresie gwarancji.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
72000000
71313000

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/DIN-aś/1/2017
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: 2017-087574 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 125-255483 z dnia: 04/07/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
29/06/2017 (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:
Powinno być:
zmieniany tekst:
5.1. Za spełniających warunki
5.1. Za spełniających warunki
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
udziału w postepowaniu
udziału w postepowaniu
Zamawiający uzna Wykonawców,
Zamawiający uzna Wykonawców,
którzy:
którzy:
5.1.1. wykonali w okresie ostatnich 3 5.1.1. wykonali w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
ofert, wykonali w okresie ostatnich 3
działalności jest krótszy – to w tym lat przed upływem terminu składania
okresie, minimum 2 zamówienia,
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
odpowiadające swoim rodzajem
działalności jest krótszy – to w tym
usłudze stanowiącej przedmiot
okresie, minimum 3 zamówienia,
niniejszego zamówienia, z podaniem z podaniem ich wartości, dat
ich wartości, dat wykonania
wykonania i odbiorców. Za
i odbiorców. Za zamówienie
zamówienie odpowiadające swoim
odpowiadające swoim zakresem
zakresem usłudze stanowiącej
usłudze stanowiącej przedmiot
przedmiot niniejszego zamówienia,
niniejszego zamówienia należy
należy rozumieć po 1 zamówieniu
rozumieć zamówienie:
spełniającym wymagania określone
a) obejmujące budowę
w punkcie od a) do c):
oraz wdrożenie systemów
a) obejmujące budowę
informatycznych w strukturze
oraz wdrożenie systemów
co najmniej trójwarstwowej
informatycznych w strukturze
umożliwiających przeglądanie
co najmniej trójwarstwowej
oraz edycję wektorowych danych
umożliwiających przeglądanie
przestrzennych za pomocą narzędzi oraz edycję wektorowych danych
mapowych, w przeglądarkach
przestrzennych za pomocą narzędzi
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internetowych, o łącznej wartości nie mapowych, w przeglądarkach
mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto. internetowych, o łącznej wartości nie
b) obejmujące prowadzenie usług
mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto;
utrzymania oraz modyfikacji
b) obejmujące prowadzenie usług
systemów informatycznych przez
utrzymania oraz modyfikacji
co najmniej jeden rok, o łącznej
systemów informatycznych przez
wartości nie mniejszej niż 1 000 000 co najmniej jeden rok, o łącznej
PLN brutto.
wartości nie mniejszej niż 1 000 000
c) obejmujące wykonanie prac w
PLN brutto;
zakresie oceny wpływu inwestycji/ c) obejmujące wykonanie prac w
działań utrzymaniowych na
zakresie oceny wpływu inwestycji/
możliwość osiągnięcia celów
działań utrzymaniowych na
środowiskowych określonych dla
możliwość osiągnięcia celów
jednolitych części wód,
środowiskowych określonych dla
d) o łącznej wartości nie mniejszej jednolitych części wód,
niż 300 000 PLN brutto.
o łącznej wartości nie mniejszej niż
W celu potwierdzenia spełnienia
300 000 PLN brutto.
warunków Wykonawca jest
W celu potwierdzenia spełnienia
zobowiązany załączyć dokumenty warunków Wykonawca jest
potwierdzające, że ww. usługi zostały zobowiązany załączyć dokumenty
wykonane należycie oraz podać
potwierdzające, że ww. usługi zostały
dane teleadresowe do firm/instytucji, wykonane należycie oraz podać
które wystawiły dokumenty, w celu dane teleadresowe do firm/instytucji,
umożliwienia Zamawiającemu
które wystawiły dokumenty, w celu
dokonania weryfikacji podanych
umożliwienia Zamawiającemu
informacji.
dokonania weryfikacji podanych
Dowodami, o których mowa powyżej informacji.
są: poświadczenia, oświadczenie
Dowodami, o których mowa powyżej
Wykonawcy – jeżeli
są: poświadczenia, oświadczenie
z uzasadnionych przyczyn
Wykonawcy – jeżeli
o obiektywnym charakterze
z uzasadnionych przyczyn
Wykonawca nie jest w stanie
o obiektywnym charakterze
uzyskać poświadczenia, o którym
Wykonawca nie jest w stanie
mowa powyżej.
uzyskać poświadczenia, o którym
W przypadku, gdy Zamawiający
mowa powyżej.
jest podmiotem, na rzecz którego
W przypadku, gdy Zamawiający
usługi wskazane w wykazie, zostały jest podmiotem, na rzecz którego
wcześniej wykonane, Wykonawca usługi wskazane w wykazie, zostały
nie ma obowiązku przedkładania
wcześniej wykonane, Wykonawca
dowodów, o których mowa powyżej. nie ma obowiązku przedkładania
W celu porównania spełnienia
dowodów, o których mowa powyżej.
warunków Zamawiający dokona
W celu porównania spełnienia
przeliczenia wartości podanych
warunków Zamawiający dokona
w walucie innej niż polski złoty
przeliczenia wartości podanych
(PLN) po kursie średnim NBP
w walucie innej niż polski złoty
obowiązującym na dzień publikacji (PLN) po kursie średnim NBP
ogłoszenia o zamówieniu w
obowiązującym na dzień publikacji
Dzienniku Urzędowym UE. Jeśli
ogłoszenia o zamówieniu w
publikacja ogłoszenia o zamówieniu Dzienniku Urzędowym UE. Jeśli
w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi publikacja ogłoszenia o zamówieniu
w dniu, w którym Narodowy Bank
w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi
Polski nie publikuje tabeli kursów
w dniu, w którym Narodowy Bank
średnich, Zamawiający przyjmie
Polski nie publikuje tabeli kursów
jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie
średnich opublikowany w dniu
jako podstawę kurs z tabeli kursów
najbliższym po dniu publikacji
średnich opublikowany w dniu
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ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym UE.”
„Specjalista ds. RDW (1). Minimalne
wymagania Zamawiającego –
Doświadczenie:
a) wykształcenie wyższe z zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej lub
hydrologii;
b) udział merytoryczny w realizacji
prac/projektów z zakresu wdrażania
Dyrektywy 2000/60/WE z dnia
23 października 2000 roku
ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki
wodnej (RDW), o wartości co
najmniej 300 000 PLN brutto każda,
realizowanych
w ciągu ostatnich 5 lat.”

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
04/08/2017 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:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
04/08/2017 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

najbliższym po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym UE.”
Specjalista ds. oceny
wpływu inwestycji lub działań
utrzymaniowych na stan jednolitych
części wód
i możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych.
Minimalne wymagania
Zamawiającego – Doświadczenie:
a) wykształcenie wyższe z zakresu
inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej lub
hydrologii;
b) udział merytoryczny w realizacji
co najmniej 2 prac/projektów, w
ramach których dokonywano oceny
wpływu inwestycji lub działań
utrzymaniowych na stan jednolitych
części wód i możliwość osiągnięcia
celów środowiskowych, o wartości co
najmniej 50 000 PLN brutto każda,
realizowanych w ciągu ostatnich 5
lat.”

Powinno być:
07/08/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/08/2017 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

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:
13/07/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-095182
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