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Usługi wsparcia merytorycznego
przy realizacji Projektu pn.:
„Przegląd i aktualizacja map
zagrożenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego” – część 2

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Żelazna 59A
00-848 Warszawa

tel.22 375 3 774

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KZGW/KPP/7/2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
22.03.2021 11:00

Termin składania ofert
23.04.2021 12:30

Termin otwarcia ofert
23.04.2021 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji
Projektu pn.: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego” (dalej „Projekt”). Opracowanie map zagrożenia powodziowego (MZP) i
map ryzyka powodziowego (MRP) musi być  zgodne z ustawą – Prawo wodne,
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4
października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map
ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2018 poz. 2031), oraz Metodyką opracowania MZP i MRP
w II cyklu planistycznym. Zamówienie obejmuje nadzór merytoryczny nad przygotowaniem
oraz kontrolę produktów zadań: 1D.II - Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji
wstępnej oceny ryzyka powodziowego wraz z publikacją; 2.II - Opracowanie map
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na
zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących cz. 2, zgodnie z
dokumentacją zarządzania jakością przyjętą w ww. Projekcie.



Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Przegląd i aktualizacja map
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, finansowanego 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.

Branże CPV

71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

72224000-1 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 130.72 KB

Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 439.82 KB

Załącznik Nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip, 33.07 MB

Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz oferty docx, 337.15 KB

Załącznik Nr 3 do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ zip, 303.1 KB

Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp docx, 326.13 KB

Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej docx, 327.62 KB

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz usług docx, 328.81 KB

Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz osób docx, 349.42 KB

Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór umowy zip, 50.96 MB

Sprostowanie nr 2021/S 060-152192 z dn. 26.03.2021 r. pdf, 80.7 KB
Dodano po publikacji w dniu 26.03.2021 09:09:54

Sprostowanie nr 2021/S 063-160906 z dn. 31.03.2021 r. pdf, 67.43 KB
Dodano po publikacji w dniu 31.03.2021 09:07:33

2021-04-15 Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ pdf, 289.72 KB
Dodano po publikacji w dniu 15.04.2021 15:51:40

Informacja z otwarcia ofert art. 222 pdf, 263.48 KB
Dodano po publikacji w dniu 23.04.2021 14:52:57

2021-05-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 286.3 KB
Dodano po publikacji w dniu 13.05.2021 14:36:59
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Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
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