ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA
(USŁUGI KONSULTINGOWE – WYBÓR FIRM)
POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Pomoc techniczna w celu wsparcia modernizacji systemów monitoringu
hydrologicznego i meteorologicznego IMGW-PIB
Nr (zgodnie z Planem Zamówień): 5.5b
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:
 przegląd systemu telemetrii oraz zapewnienie rekomendacji w zakresie modernizacji,
 przegląd sieci monitorowania hydrologicznego i meteorologicznego wraz z
przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zidentyfikowane luki,
 przegląd i przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie wzmocnienia ochrony
przeciwpowodziowej wybrzeża,
 przegląd i przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie modernizacji sieci
radarów meteorologicznych (POLRAD) oraz systemu detekcji i lokalizacji wyładowań
atmosferycznych (PERUN),
 nadzorowanie techniczne wybranych dostawców w fazie wykonania, instalacji,
uruchomienia, testowania, integracji z istniejącymi i nowo powstającymi systemami
Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej oraz podjęcia pracy operacyjnej i
akceptacji dostarczonych systemów,
 wsparcie techniczne na etapie projektowania systemów, dostaw i robót budowlanych,
włącznie z przeglądami, badaniami, analizami, uzyskaniem niezbędnych opinii,
uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, w tym w szczególności pozwoleń
na realizację inwestycji i pozwoleń na użytkowanie,
 zaprojektowanie planu oraz dokumentacji przetargowej dla modernizacji Centralnego
Laboratorium Aparatury Pomiarowej 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 projektowaniu sieci transmisji i systemów telemetrycznych w
aspekcie monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego oraz zarządzania
kryzysowego .
Doświadczenie w pomocy technicznej, koordynacji i zarządzaniu co najmniej
jednego projektu realizowanego dla narodowej służby hydrologicznometeorologicznej.
Doświadczenie bezpośrednio związane z projektowaniem i implementacją
meteorologicznych oraz hydrologicznych morskich systemów telemetrycznych.
Doświadczenie w pomocy technicznej, koordynacji i zarządzaniu co najmniej
jednego projektu, w ramach którego zainstalowano system radarów
meteorologicznych oraz wyładowań atmosferycznych.

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.
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