Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.szczecin.rzgw.gov.pl

Szczecin: Opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny
Numer ogłoszenia: 121923 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Tama Pomorzańska
13A, 70-030 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4411200, faks 091 4411300.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.rzgw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu warunków
korzystania z wód zlewni rzeki Iny.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Celem pracy jest
przygotowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny, wymaganego zapisami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stosownie do art. 116 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne. Granicę tej zlewni przedstawiono w Załączniku A. Praca obejmuje: a. identyfikację presji
mających wpływ na występowanie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w zlewni Iny i w
regionie bilansowym Iny (granicę tego regionu przedstawiono w Załączniku B) wraz z oceną tego
wpływu, b. analizę dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego pod kątem
uwarunkowań, ograniczeń i kierunków rozwoju gospodarowania wodami w zlewni Iny i w regionie
bilansowym Iny, c. analizę dokumentacji hydrogeologicznych pod kątem uwarunkowań i ograniczeń w
zakresie korzystania z zasobów wód podziemnych w regionie bilansowym Iny w układzie rejonów
wodnogospodarczych, d. analizę aktualnego sposobu i struktury użytkowania zasobów wód
powierzchniowych w zlewni Iny, e. analizę aktualnego sposobu i struktury użytkowania zasobów wód
podziemnych w regionie bilansowym Iny, w układzie rejonów z uwzględnieniem poborów wód
podziemnych z ujęć zlokalizowanych w strefie wododziałowej, f. analizę aktualnego sposobu
zagospodarowania powierzchni zlewni rzeki Iny, g. ocenę - bazującą na wynikach bilansu
wodnogospodarczego wód powierzchniowych wykonanego w ramach pracy pn.: Bilans dynamiczny dla
potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania z wód zlewni
rzeki Iny z uwzględnieniem zmian w aktualnym sposobie i strukturze użytkowania zasobów wód
powierzchniowych w zlewni Iny - wymaganego stopnia ograniczania użytkowania zasobów wód
powierzchniowych w celu osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w odniesieniu do zlewni Iny w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, h. ocenę - bazującą na wynikach bilansu
wodnogospodarczego wód podziemnych wykonanego w ramach pracy pn.: Bilans dynamiczny dla
potrzeb sformułowania ograniczeń ilościowych i jakościowych w warunkach korzystania z wód zlewni
rzeki Iny z uwzględnieniem zmian w aktualnym sposobie i strukturze użytkowania zasobów wód
podziemnych w regionie bilansowym Iny - wymaganego stopnia ograniczania użytkowania zasobów wód
podziemnych w celu osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w odniesieniu do regionu
bilansowego Iny w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, i. analizę stanu wód
zlewni Iny w zakresie elementów biologicznych i ocenę wpływu na ten stan elementów
hydromorfologicznych i fizykochemicznych, j. sformułowanie, na podstawie przeprowadzonych analiz i
ocen, szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz
ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Iny mających na celu w szczególności ochronę ilości i jakości
tych wód, wraz z ich uzasadnieniem i wskazaniem obszaru obowiązywania, k. sformułowanie, na
podstawie przeprowadzonych analiz i ocen, szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów

w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z zasobów wód
podziemnych w regionie bilansowym Iny w układzie rejonów wodnogospodarczych, mających na celu w
szczególności ochronę ilości i jakości tych wód, wraz z ich uzasadnieniem i wskazaniem obszaru
obowiązywania oraz przeniesienie ww. wymagań, ograniczeń i priorytetów na obszar zlewni Iny, l.
opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny w formie aktu prawa miejscowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.12.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w wykonywaniu
zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności
specjalistami o następujących kwalifikacjach: A. Ekspert I ds. hydrologii i gospodarki
wodnej, tj. osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub
dokument ukończenia uzupełniających studiów podyplomowych, których program
obejmował hydrologię lub gospodarkę wodną, mogąca wykazać się wykonaniem w
okresie ostatnich 3 lat minimum jednego opracowania o charakterze badawczym lub
studialnym dotyczącego bilansowania zasobów wodnych. Wykonawca przedstawi
informację o podstawie dysponowania tą osobą. B. Ekspert II ds. hydrologii i gospodarki
wodnej, tj. osoba posiadająca wykształcenie wyższe (magisterskie) oraz minimum 5-letnie
doświadczenie w zakresie identyfikacji oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne
i oceny ich wpływu na stan tych zasobów, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Osoba ta zobowiązana jest do przedstawienia prac potwierdzających
doświadczenie w tym zakresie. Wykonawca przedstawi informację o podstawie
dysponowania tą osobą. C. Ekspert ds. jakości zasobów wód powierzchniowych, tj. osoba
posiadająca wykształcenie wyższe (magisterskie) oraz minimum 5-letnie doświadczenie w
zakresie oceny wpływu czynników hydromorfologicznych i fizykochemicznych na stan
elementów biologicznych decydujących o stanie/potencjale ekologicznym wód
powierzchniowych. Osoba ta zobowiązana jest do przedstawienia co najmniej dwóch prac
badawczych lub studialnych potwierdzających doświadczenie w tym zakresie.
Wykonawca przedstawi informację o podstawie dysponowania tą osobą. D. Ekspert ds.
wód podziemnych, tj. hydrogeolog posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z
zakresu geologii lub hydrogeologii oraz doświadczenie w zakresie identyfikacji
oddziaływań antropogenicznych na zasoby wód podziemnych i oceny ich wpływu na stan

tych zasobów. Osoba ta ma posiadać uprawnienia w kategorii V lub IV w zakresie
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi i musi wykazać się
wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jednego regionalnego opracowania
hydrogeologicznego, zawierającego bilans wodnogospodarczy wód podziemnych. Osoba
ta zobowiązana jest do przedstawienia prac potwierdzających doświadczenie w tym
zakresie. Wykonawca przedstawi informację o podstawie dysponowania tą osobą.
Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie w stosunku
do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów
dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy, określonych w niniejszej specyfikacji.
Zmiany, o których mowa powyżej wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego pod
rygorem nieważności. Zmiana eksperta bez zgody Zamawiającego stanowi przesłankę
rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ocena spełnienia
warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Odpowiednie pełnomocnictwa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szczecin.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, Zespół ds. zamówień,
pok. nr 128.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama
Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, Zespół ds. zamówień pok. nr 128..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

