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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://
simap.europa.eu

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 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ 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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zarządzanie Projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”
oraz zapewnienie promocji i informacji

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Usługi obejmują wsparcie Zamawiającego w zarządzaniu projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego” na poziomie strategicznym i operacyjnym, w zakresie
organizacyjno-prawnym oraz rozliczania i monitorowania postępów rzeczowo-finansowych projektu oraz
przeprowadzenie działań z zakresu promocji i informacji o projekcie.
Projekt „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, finansowany jest
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym
adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w częściach.
CZĘŚĆ I - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM „PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA MAP ZAGROŻENIA
POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO” obejmuje: Przygotowanie procedur projektowych;
Bieżące zarządzanie projektem, w tym realizacja procedur projektowych oraz usługi prawne obejmujące
sporządzanie ekspertyz, analiz, opinii i doradztwa w zakresie stosowania prawa przy realizacji projektu.
CZĘŚĆ II - ZAPEWNIENIE PROMOCJI I INFORMACJI DLA PROJEKTU „PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA
MAP ZAGROZENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO” obejmuje: organizację strony
internetowej, Zarządzanie i zasilanie treścią strony internetowej, Przeprowadzenie szkoleń z obsługi serwisu;
Przygotowanie banerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia
na stronach internetowych innych instytucji i organizacji; Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu
i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; Opracowanie merytoryczne, projekt
graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego; Działania Public Relations; Organizacja konferencji prasowej;
Artykuły sponsorowane; Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja broszury informacyjnej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71313000  
Dodatkowe przedmioty 72224000  
 79110000  
 80540000  
 79342200  
 39294100  
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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/DPiZW-ops/13/2017

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:   2017-068756   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 101-203298  z dnia:  27/05/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/05/2017  (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
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:
8.10. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.

Powinno być:
8.10. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
Ustawy, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1
Ustawy, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

17.3. Stosownie do treści art. 142
ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 Umowy w
następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług,

Powinno być:

17.3. Stosownie do treści art. 142
ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 Umowy w
następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług,
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2) w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 –5 ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne,
— jeżeli zmiany określone w pkt.
1), 2) i 3) będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
17.5. W sytuacji wystąpienia
okoliczności wskazanych w pkt.
17.3 ppkt. 2) Wykonawca jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu
pisemny wniosek o zmianę
Umowy w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych
po wejściu w życie przepisów
zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia,
a wpływem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę na
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmować jedynie
dodatkowe koszty realizacji
Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku
z podwyższeniem wysokości
płacy minimalnej. Zamawiający
oświadcza, iż nie będzie
akceptował, kosztów wynikających
z podwyższenia wynagrodzeń
pracownikom Wykonawcy, które
nie są konieczne w celu ich
dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę, w szczególności koszty
podwyższenia wynagrodzenia w
kwocie przewyższającej wysokość
płacy minimalnej.

2) w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę, albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy
z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
3) w przypadku zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany określone w pkt.
1), 2) i 3) będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
17.5. W sytuacji wystąpienia
okoliczności wskazanych w ust.
1 pkt. 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć
Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę Umowy w zakresie
płatności wynikających z faktur
wystawionych po wejściu w życie
przepisów zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za
pracę, albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczególności
Wykonawca zobowiązuje się
wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia, a wpływem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmować jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, które
Wykonawca obowiązkowo ponosi
w związku z podwyższeniem
wysokości płacy minimalnej,
albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej. Zamawiający
oświadcza, iż nie będzie
akceptował, kosztów wynikających
z podwyższenia wynagrodzeń
pracownikom Wykonawcy, które
nie są konieczne w celu ich
dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
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pracę, albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, w szczególności
koszty podwyższenia wynagrodzenia
w kwocie przewyższającej wysokość
płacy minimalnej, albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
27/06/2017   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/06/2017   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
26/06/2017   Godzina: 13:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/06/2017   Godzina: 13:30
(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:
14/06/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-079645
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