ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA
(USŁUGI KONSULTINGOWE – WYBÓR FIRM)
POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Wsparcie techniczne Komponentu 4A oraz modernizacja i rozwój systemów
modelowania hydrologicznego i meteorologicznego
Nr (zgodnie z Planem Zamówień): 4A.5.5_a
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na
sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
(POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.
Celem realizowanych przez wyłonionego Konsultanta usług konsultingowych („Usługi”) jest
wsparcie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego
(IMGW-PIB) i pełnionej przez niego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej
(PSHM) w skutecznym i terminowym wdrażaniu zadań Projektu, w tych zadaniach, które
polegają na wzmocnieniu instytucjonalnym potencjału IMGW-PIB w monitorowaniu
i prognozowaniu zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych na całym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe Usługi obejmują w szczególności:
 wsparcie w całościowym zarządzaniu Komponentem 4 Projektu (Wsparcie
instytucjonalne oraz wzmocnienie prognozowania), włączając nadzór nad
konsultantami, planowanie, wsparcie w zakresie zamówień, zarządzania finansami,
monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji działań wdrażających Projekt,
 identyfikacja i analiza alternatywnych modeli: typu opad–odpływ, pokrywy śnieżnej,
hydrodynamicznych 1D, hydrodynamicznych 2D, uwzględniających ujściowe odcinki
rzek będących pod wpływem morza, w tym morskich wód wewnętrznych, itp.,
 zakup, instalacja i rozwój wybranych modeli hydrologicznych i hydraulicznych,
 przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz próśb o propozycje ofert
dotyczących prognozowania meteorologicznego typu „nowcasting” oraz systemu
wczesnego ostrzegania przed błyskawicznymi powodziami (tzw. „flash flood”) w celu
wyłonienia wykonawców zgodnie z procedurami Banku Światowego,
 rozwój i implementacja integratora dla kompleksowego systemu modelowania
hydrologicznego,
 rozwój graficznej platformy użytkownika dla całego systemy hydrologicznego i
hydraulicznego,
 szkolenia personelu zarządzającego, operatorów w zakresie wdrożonych modeli i
systemów w IMGW-PIB.
Przewidywany czas trwania tych usług wynosi 42 miesiące.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza
kwalifikujące się firmy konsultingowe („Konsultanci”) do wyrażenia zainteresowania
świadczeniem Usług. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące,
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że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług.
Kryteria umieszczenia na krótkiej liście są następujące:
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Doświadczenie w całościowym wsparciu zarządzania projektami o zbliżonym
zakresie, wdrażanymi przy wsparciu międzynarodowych instytucji finansujących
Doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych dla
potrzeb meteorologii i/lub hydrologii
Doświadczenie w integracji różnorodnych modeli hydrologicznych i
hydraulicznych
Doświadczenie w projektowaniu i implementacji operacyjnych modeli
meteorologicznych i hydrologicznych

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór
i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek
MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r.
(„Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku
Światowego dotyczącą konfliktu interesów.
Konsultanci mogą łączyć się z innymi firmami w formie joint venture lub w ramach umowy o
podwykonawstwo usług konsultingowych w celu wzmocnienia swoich kwalifikacji.
Konsultanci mogą się łączyć aby zwiększyć swoje kwalifikacje. „Połączenie” może przyjąć
formę Joint Venture lub konsultantów-podwykonawców. W przypadku Joint Venture (JV), dla
celów stworzenia krótkiej listy wszyscy członkowie JV będą oceniani łącznie i powinni
solidarnie odpowiadać za zamówienie oraz podpisać kontrakt w przypadku udzielenia
zamówienia temu JV. W wyrażeniu zainteresowania (EOI), konsultanci powinni oddzielnie
dla każdego członka Joint Venture przedstawić informacje dotyczące jego doświadczenia
i kwalifikacji. Zainteresowani konsultanci powinni jasno określić formę współpracy oraz
wskazać w swojej aplikacji obowiązki partnerów i konsultantów-podwykonawców. Niejasne
zapisy wyrażenia zainteresowania, zawierające sformułowania „wspólnie z” i/oraz
„w powiązaniu z” itp. mogą być przyczyną nie zakwalifikowania Konsultantów na krótką
listę. Zasadą jest, że firma składa jedno wyrażenie zainteresowania, w którym wskazuje czy
występuje w charakterze konsultanta-podwykonawcy, indywidualnego konsultanta czy jako
członek joint venture. Należy pamiętać, że firma konsultingowa może złożyć tylko jedno EOI
w tym samym procesie wyboru albo jako indywidualny konsultant, albo jako partner joint
venture. Żadna z firm, która złożyła EOI jako indywidualny konsultant lub członek joint
venture, nie może być konsultantem-podwykonawcą w tym samym procesie wyboru. Firma,
występująca jako podwykonawca konsultanta lub joint venture, może występować u innych
konsultantów ale tylko w charakterze konsultanta-podwykonawcy.
Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru w oparciu o jakość i koszty (Qualityand Cost-Based Selection) określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej
konsultantów.

Dalsze informacje można uzyskać pod poniższym adresem elektronicznym.
Zgłoszenia zainteresowania muszą być dostarczone w formie pisemnej na poniższy adres
(osobiście, kurierem lub pocztą) do dnia 24 lipca 2018 r., godz. 23:59.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Do rąk: Tomasz Walczykiewicz
Kierownik JRP OPDOW
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Tel: +48 22 56 94 355
E-mail: Tomasz.Walczykiewicz@imgw.pl
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