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Dane podstawowe

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Żelazna 59A
00-848, Warszawa

NIP:5272825616

Aktywne postępowania
Nazwa

Numer

Data zakończenia

Szczegóły

Usługi
„Kompleksowa organizacja 7 pikników PGW Wody Polskie promujących rybactwo, programy
Nasze Łowiska i Opłata Krajowa wraz z przeprowadzeniem działań promocyjno-
informacyjnych”

KZGW/KCR/187/2023



Pokaż

Dostawa
Zakup sprzętu audio-video do sali konferencyjnej w KZGW wraz z montażem

KZGW/KI/193/2023

Pokaż

Usługi
Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu
planistycznym – ETAP 1
Część

KZGW/KPP/122/2023

Pokaż

Dostawa
Dostawa akcesoriów komputerowych dla PGW WP
Część

KZGW/KI/14/2023

Pokaż

Usługi
Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym

KZGW/KPP/40/2023

Pokaż

Dostawa
Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

KZGW/KOR/33/2023

Pokaż

Dostawa
Prenumerata miesięczników branżowych na rok 2023.

KZGW/KCR/7/2023

Pokaż

Dostawa
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 11 jednostek organizacyjnych Państwowego

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16443,Kompleksowa-organizacja-7-piknikow-PGW-Wody-Polskie-promujacych-rybactwo-program.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16428,Zakup-sprzetu-audio-video-do-sali-konferencyjnej-w-KZGW-wraz-z-montazem.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16317,Przeglad-i-aktualizacja-map-zagrozenia-powodziowego-i-map-ryzyka-powodziowego-w-.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16083,Dostawa-akcesoriow-komputerowych-dla-PGW-WP.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15852,Przeglad-i-aktualizacja-wstepnej-oceny-ryzyka-powodziowego-w-3-cyklu-planistyczn.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15713,Dostawy-artykulow-spozywczych-na-potrzeby-Krajowego-Zarzadu-Gospodarki-Wodnej.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15665,Prenumerata-miesiecznikow-branzowych-na-rok-2023.html


Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2023 r.

KZGW/KUE/43/2023

11.05.2023 15:21

Pokaż

Dostawa
Długoterminowy najem wraz z obsługą serwisową i ubezpieczeniową fabrycznie nowych
samochodów osobowych klasy „C” i „D” według klasyfikacji SAMAR W.02 z 2022 r. na okres
36 miesięcy

KZGW/KOT/3/2023

Pokaż

Usługi
Wykonanie usługi tłumaczeniowej komunikatów nawigacyjnych i informacji żeglugowych w
2023 r.

KZGW/KPŚ/2/2023

Pokaż

Dostawa
Dostarczenie i udzielenie licencji na system finansowo-księgowy z elementami zarządzania dla
PGW WP wraz z świadczeniem serwisu utrzymaniowego oraz usług rozwoju

KZGW/KFF/323/2022

Pokaż

Usługi
Usługa Centralnego Wydruku wraz z najmem urządzeń wielofunkcyjnych na 48 miesięcy dla
KZGW

KZGW/KI/36/2022

Pokaż

Dostawa
Dostawa pakietów oprogramowania systemowego, serwerowego, użytkowego oraz zasobów
chmury obliczeniowej

KZGW/KI/293/2022

Pokaż

Dostawa
Zakup i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych (gadżetów) oraz elementów

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15533,Dostawa-energii-elektrycznej-dla-potrzeb-11-jednostek-organizacyjnych-Panstwoweg.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15451,Dlugoterminowy-najem-wraz-z-obsluga-serwisowa-i-ubezpieczeniowa-fabrycznie-nowyc.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15401,Wykonanie-uslugi-tlumaczeniowej-komunikatow-nawigacyjnych-i-informacji-zeglugowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15306,Dostarczenie-i-udzielenie-licencji-na-system-finansowo-ksiegowy-z-elementami-zar.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15003,Usluga-Centralnego-Wydruku-wraz-z-najmem-urzadzen-wielofunkcyjnych-na-48-miesiec.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14951,Dostawa-pakietow-oprogramowania-systemowego-serwerowego-uzytkowego-oraz-zasobow-.html


wyposażenia stoisk piknikowych na 2022/2023 r. na potrzeby PGW Wody Polskie, w podziale
na części

KZGW/KC/257/2022

Pokaż

Dostawa
Dostawa energii na potrzeby własne instalacji OZE Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z obowiązkiem zakupu energii w nich wytworzonej, usługa bilansowania
handlowego i raportowaniem REMIT

KZGW/KUE/224/2022

Pokaż

Usługi
Opracowanie poradnika w zakresie identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi
na terenach zurbanizowanych

KZGW/KPP/176/2022

Pokaż

Dostawa
Dostawa 80 kompletów (lewe + prawe) przedłużonych lusterek do pojazdów Ford Transit
2021r. typu DOKA
Część

KZGW/KOT/184/2022

Pokaż

Usługi
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

KZGW/KFF/67/2022

Pokaż

Dostawa
Dostawa 112 regałów archiwizacyjnych na potrzeby KZGW w Warszawie, wraz z
rozmieszczeniem w miejscu dostawy i montażem

KZGW/KOW/151/2022

Pokaż

Usługi

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14883,Zakup-i-dostawa-materialow-edukacyjno-promocyjnych-gadzetow-oraz-elementow-wypos.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14652,Dostawa-energii-na-potrzeby-wlasne-instalacji-OZE-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodne.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14315,Opracowanie-poradnika-w-zakresie-identyfikacji-obszarow-zagrozonych-wodami-opado.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14120,Dostawa-80-kompletow-lewe-prawe-przedluzonych-lusterek-do-pojazdow-Ford-Transit-.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14022,Przeprowadzenie-badania-sprawozdania-finansowego-za-rok-2022-i-2023-Panstwowego-.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13514,Dostawa-112-regalow-archiwizacyjnych-na-potrzeby-KZGW-w-Warszawie-wraz-z-rozmies.html


Metodyka wyznaczania jezior do objęcia obszarem ochronnym zbiorników wód śródlądowych

KZGW/KZP/154/2022

Pokaż

Dostawa
Zakup akcesoriów komputerowych dla PGW WP
Część

KZGW/KI/57/2022

Pokaż

Dostawa
Dostawa wraz z dowozem do obwodów rybackich narybku podchowanego węgorza
europejskiego o masie od 5 do 20g/szt. oraz zarybienie realizowana na potrzeby PGW Wody
Polskie
Część

KZGW/KHZ/139/2022

Pokaż

Usługi
Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia polegającej na stałej i
bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu PGW WP, stałym dozorze sygnałów przesyłanych,
gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach zabezpieczenia elektronicznego w okresie
10 miesięcy

KZGW/KOD/40/2022

Pokaż

Dostawa
Wyposażenie sal konferencyjnych w siedzibie PGW WP KZGW przy ul. Żelaznej 59a w
Warszawie

KZGW/KI/33/2022

Pokaż

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

KZGW/KPP/29/2022

08.03.2023 13:42

Pokaż

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13491,Metodyka-wyznaczania-jezior-do-objecia-obszarem-ochronnym-zbiornikow-wod-srodlad.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13374,Zakup-akcesoriow-komputerowych-dla-PGW-WP.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13362,Dostawa-wraz-z-dowozem-do-obwodow-rybackich-narybku-podchowanego-wegorza-europej.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13253,Swiadczenie-uslugi-w-zakresie-ochrony-fizycznej-osob-i-mienia-polegajacej-na-sta.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11768,Wyposazenie-sal-konferencyjnych-w-siedzibie-PGW-WP-KZGW-przy-ul-Zelaznej-59a-w-W.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11581,Uslugi-wsparcia-merytorycznego-przy-realizacji-Projektu-Przeglad-i-aktualizacja-.html


Dostawa
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych Elektrowni Wodnej Malczyce z
obowiązkiem zakupu wytworzonej w niej energii, usługą bilansowania handlowego i
raportowaniem REMIT

KZGW/KUE/16/2022

Pokaż

Dostawa
Dostawa wyposażenia specjalistycznego (mebli do specjalnego zastosowania – regały
archiwalne, meble warsztatowe, kasy pancerne, sejfy) na potrzeby jednostek organizacyjnych
PGW Wody Polskie
Część

KZGW/KOW/247/2021

Pokaż

Dostawa
Sukcesywne wykonywanie i dostawa pieczątek, stempli, gumek do pieczątek, wizytówek oraz
materiałów eksploatacyjnych do pieczątek dla PGW WP KZGW w okresie 12 miesięcy

KZGW/KOR/334/2021

Pokaż

Dostawa
zakup licencji oprogramowania antywirusowego

KZGW/KI/214/2021

Pokaż

Usługi
Świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej

KZGW/KR/249/2021

Pokaż

Dostawa
Zakup telewizorów

KZGW/KI/217/2021

Pokaż

Dostawa
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11441,Dostawa-energii-elektrycznej-dla-potrzeb-wlasnych-Elektrowni-Wodnej-Malczyce-z-o.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11162,Dostawa-wyposazenia-specjalistycznego-mebli-do-specjalnego-zastosowania-regaly-a.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11070,Sukcesywne-wykonywanie-i-dostawa-pieczatek-stempli-gumek-do-pieczatek-wizytowek-.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10788,zakup-licencji-oprogramowania-antywirusowego.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9840,Swiadczenie-uslugi-dostepu-do-systemu-informacji-prawnej.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9230,Zakup-telewizorow.html


Wodnego Wody Polskie – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

KZGW/KOW186/2021

Pokaż

Usługi
Opracowanie księgi brandingu PGW Wody Polskie oraz wizualizacji projektu Aktywni Błękitni

KZGW/KCP/147/2021

Pokaż

Usługi
Wsparcie w zakresie opracowania elementów oceny wniosków o zatwierdzenie taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz obsługi postępowań
administracyjnych

KZGW/KZ/114/2021

Pokaż

Usługi
Wykonanie usługi tłumaczeniowej komunikatów nawigacyjnych i informacji żeglugowych

KZGW/KPŚ/88/2021

Pokaż

Dostawa
Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

KZGW/KOA/81/2021

Pokaż

Usługi
Rezerwacja, zakup biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy
pasażerskie oraz rezerwacja, zakup miejsc hotelowych dla Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi

KZGW/KOA/56/2021

Pokaż

Usługi
Rezerwacja, zakup, dostawy biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych na zagraniczne i
krajowe przewozy pasażerskie, pośrednictwo w uzyskiwaniu wiz oraz rezerwacja, zakup
miejsc hotelowych dla PGWWP

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r8759,Sukcesywna-dostawa-artykulow-spozywczych-na-potrzeby-Panstwowego-Gospodarstwa-Wo.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r8638,Opracowanie-ksiegi-brandingu-PGW-Wody-Polskie-oraz-wizualizacji-projektu-Aktywni.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6861,Wsparcie-w-zakresie-opracowania-elementow-oceny-wnioskow-o-zatwierdzenie-taryfy-.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5246,Wykonanie-uslugi-tlumaczeniowej-komunikatow-nawigacyjnych-i-informacji-zeglugowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5157,Dostawa-artykulow-biurowych-oraz-papieru-kserograficznego-na-potrzeby-Panstwoweg.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4765,Rezerwacja-zakup-biletow-lotniczych-i-kolejowych-na-zagraniczne-i-krajowe-przewo.html


KZGW/KOA/328/2020

Pokaż

Dostawa
Dostawa akcesoriów komputerowych do PGW WP

KZGW/KIT/238/2020

Pokaż

Dostawa
Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i
Usług Rozwoju

KZGW/KGF/133/2020

Pokaż

Dostawa
Dostawa ciągników górskich do PGW WP w podziale na VI części
Część

KZGW/KP/220/2020

Pokaż

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4462,Rezerwacja-zakup-dostawy-biletow-lotniczych-kolejowych-autokarowych-na-zagranicz.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4182,Dostawa-akcesoriow-komputerowych-do-PGW-WP.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2984,Budowa-i-wdrozenie-Zintegrowanego-Systemu-Informatycznego-klasy-ERP-dla-Panstwow.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2810,Dostawa-ciagnikow-gorskich-do-PGW-WP-w-podziale-na-VI-czesci.html

