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Odpowiedzi na pytania zadane do zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego 

zaproszenia do składania oferty cenowej 

na zadanie, przedmiotem, którego jest wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej 

dotyczącej ograniczenia niekontrolowanego spływu powierzchniowego i zagrożenia 

powodziowego w Żernicy (gmina Pilchowice) 

 

 

Pytania wystosowane przez DHI Polska Sp. z o.o. 

1. Czy Zamawiający określi długość cieków i rowów melioracyjnych, które należy 

uwzględnić w obliczeniach w modelu hydraulicznym (lub wskaże przewidywany zakres 

minimalny i maksymalny)?  

odp.: 

Zamawiający nie dysponuje danymi nt. długości cieków i rowów melioracyjnych, które 

należy uwzględnić w obliczeniach w modelu hydraulicznym. 

Obliczenia mają uwzględniać koryto potoku Żernickiego oraz jego zlewnię. 

Z informacji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wynika, że ciek Żernicki 

ma powierzchnię zlewni 21,48 km2 i długość 7,93 km. 

 

2. Czy Zamawiający określi ilość obiektów hydrotechnicznych, które należy objąć 

inwentaryzacją geodezyjną (lub wskaże przewidywany zakres minimalny i maksymalny)? 

Taka informacja pozwoli na odpowiednie oszacowanie kosztów inwentaryzacji 

geodezyjnej, co niewątpliwie wpłynie na wycenę zamówienia. 

odp.: 

Zamawiający nie dysponuje danymi nt. ilości obiektów hydrotechnicznych, które należy 

objąć inwentaryzacją geodezyjną. 

 

3. Czy inwentaryzacja geodezyjna koryt cieków i rowów ma dotyczyć: 

• Potoku Żernickiego - 7,9 km 

• Dopł. Spod Wilczego Gardła – 4,1 km 

• Dopł. Spod Knurowa – 3,5 km 

• Dopł. Spod Bojkowa – 3,1 km. 

Czy inwentaryzacją mają zostać objęte jeszcze inne cieki i rowy? 

odp.: 

Inwentaryzacją należy objąć wszystkie cieki i rowy zlewni potoku Żernickiego. 

 

 

 

 



Dane będące w posiadaniu Zamawiającego 

4. Prosimy o informacje, jakimi danymi i w jakich formatach dysponuje Zamawiający, które 

zamierza udostępnić Wykonawcy na potrzeby realizacji projektu? 

 

odp.: 

Zamawiający jest w posiadaniu wersji analogowej map Gminnej Spółki Wodnej 

Pilchowicach. Mapy te mają charakter poglądowy, obrazują orientacyjną lokalizację 

głównych rowów melioracyjnych i drenów wg stanu na lata 1977 – 1982. 

Przedmiotowe mapy nie obejmują całego obszaru zlewni potoku Żernickiego 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania do innych organów 

administracji publicznej z wnioskami o udostępnienie dokumentacji z zakresu 

prowadzonych postępowań dotyczących przedsięwzięć mających wpływ na zlewnię 

potoku Żernickiego. 

 

Dotyczy konieczności wykonania modelu 2D  

5. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem model opad-odpływ (model 2D)? Gwoli 

wyjaśnienia, obliczenia spływu wód opadowych można wykonać na dwa sposoby:  

a. W postaci uproszczonego modelu hydrologicznego typu opad-odpływ, którego 

wynikiem będzie hydrogram łącznego przepływu z całej podzlewni 

przyporządkowany do punktu w modelu – zwykle jako dane wejściowe do 

modelu jednowymiarowego (1D) przepływu w korycie cieku lub w przewodzie 

kanalizacyjnym.  

b. W postaci modelu dwuwymiarowego (2D) spływu powierzchniowego, gdzie 

zadany opad spada na wszystkie punkty siatki obliczeniowej definiującej 

powierzchnię zlewni, a następnie model oblicza ścieżki spływu po powierzchni 

terenu zgodnie z jego topografią. Wynikiem takiego modelu jest nie tylko 

hydrogram łącznego przepływu z całej podzlewni, ale również prędkości 

i kierunki spływu powierzchniowego na całej powierzchni podzlewni. W tym 

przypadku wynik modelowania umożliwia analizę zagrożeń wynikających nie 

tylko z głębokości wody, ale również zagrożeń wynikających z rozmywania 

powierzchni i obiektów na skutek prędkości spływu powierzchniowego.   

odp.: 

Zamawiający oczekuje wykonania modelu 2D opisanego powyżej w pkt. b. 

 

6. Czy Zamawiający wymaga wykorzystania modelu zintegrowanego, gdzie przepływ 

w korytach otwartych jest dynamicznie połączony z przepływem w kanalizacji (jeśli taka 

istnieje)? 

odp.: 

Zamawiający nie wymaga wykorzystania modelu zintegrowanego. Wpływ kanalizacji na 

zagrożenie powodziowe w zlewni jest pomijalnie mały. Natomiast Zamawiający oczekuje 



szczegółowych analiz wpływu systemów odwodnienia autostrady A4  i centrum 

handlowego  (AUCHAN, Leroy Merlin) na wzrost zagrożenia powodziowego. 

 

7. Czy Zamawiający wymaga wykonania obliczeń hydraulicznych z wykorzystaniem modelu 

dwuwymiarowego (2D) na siatce o nieregularnych elementach (flexible mesh, FM)? 

Jest to jedyne rozwiązanie pozwalające na prawidłowe wykonanie szczegółowych 

obliczeń dla celów, określonych w przedmiocie zamówienia. Wykorzystanie modelu 2D 

z siatką FM pozwala między innymi na: 

a. dostosowanie wielkości komórki obliczeniowej w zależności od batymetrii oraz rzeźby 

terenu pozwalające na zoptymalizowanie rozdzielczości siatki obliczeniowej, 

b. odpowiednie ułożenie komórek obliczeniowych pozwalające na poprawne 

odwzorowanie warunków hydraulicznych w korycie rzeki i na terasach zalewowych, 

c. precyzyjne odwzorowanie geometrii obiektów hydrotechnicznych i mostowych 

w siatce obliczeniowej, 

d. odpowiednie odwzorowanie wąskich rowów będzie jedynie możliwe przy 

wykorzystaniu siatki obliczeniowej FM zbudowanej z nieregularnych trójkątów 

i czworoboków. 

odp.: 

Tak. Zamawiający wymaga wykonania obliczeń hydraulicznych z wykorzystaniem modelu 

dwuwymiarowego (2D) na siatce o nieregularnych elementach 

 

8. Czy Zamawiający wymaga modelowania hydraulicznego sieci kanalizacyjnej na 

analizowanym obszarze wraz ze zintegrowanym modelowaniem spływu 

powierzchniowego 2D?  

Takie podejście pozwoli na szczegółowe i precyzyjne wyznaczenie obszarów miasta 

narażonych na podtopienia, a co za tym idzie na zwiększenie efektywności działań 

mających na celu poprawę jakości systemu. 

Odp.: 

Nie. Odpowiedź jak w p.6 

 

9. Czy pod pojęciem przygotowanie numerycznego modelu terenu zlewni potoku 

Żernickiego Zamawiający na myśli zakupienie numerycznego modelu terenu z CODGiK 

i jego odpowiednia modyfikacja wynikająca z wykonanych pomiarów geodezyjnych, tzn. 

zbudowanie odpowiedniej siatki obliczeniowej?  

Odp.: 

Tak (zakup modelu numerycznego wraz z jego modyfikacją). 

 

 

 

 

 



Zagrożenie powodziowe / podtopienia  

10. Dla jakich prawdopodobieństw/ scenariuszy Wykonawca powinien opracowań analizy 

zagrożenia powodziami i podtopieniami? Czy wystarczy wykonać analizy dla jednego 

scenariusza np. wody/opadu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat), 

czy też dla kilku prawdopodobieństw wody/opadu, np. 10% (raz na 10 lat), 1%, 0,2% (raz 

na 500 lat)?  

Odp.: 

Analizy zagrożenia powodziami i podtopieniami winny być wykonane dla wody/opadu 

o prawdopodobieństwie  1% i 10% jak przy wyznaczaniu terenów zagrożonych powodzią 

oraz 20% (stosowane do obliczeń kanalizacji). 

 

11. Czy Zamawiający dysponuje danymi na temat podtopień w powiecie z ostatnich 10 lat 

i czy udostępni je Wykonawcy? 

Odp.: 

Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi danymi. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wystąpienia o dane 

w przedmiotowym zakresie. 

 

Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej a modelowanie hydrauliczne  

12. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia kilku wariantów rozwiązań technicznych 

chroniących przed negatywnym oddziaływaniem wód powodziowych oraz wykonania 

dla tych wariantów obliczeń w modelu hydraulicznym? Jeśli tak, to prosimy o podanie 

minimalnej liczby wymaganych wariantów. 

Odp.: 

Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 2 wariantów rozwiązań technicznych 

chroniących przed negatywnym oddziaływaniem wód powodziowych oraz wykonania dla 

tych wariantów obliczeń w modelu hydraulicznym; z zastrzeżeniem, iż jako wariant nie 

będzie traktowany wariant „zerowy” (tj. nie stosowanie żadnych rozwiązań 

technicznych). 

 

Pytania wystosowane przez BCE Kraków  Sp. z o.o. 

1. Które z danych wejściowych, niezbędnych do wykonania przedmiotowych obliczeń, tj. 

dane hydrologiczne z IMGW, mapy glebowe, NMT, Ortofotomapa, BDOT, mapa 

zasadnicza, Zamawiający przekaże, wykonawcy? 

Odp.: 

Zamawiający nie  jest w posiadaniu wyżej wskazanych danych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do pozyskania przedmiotowych 

danych przy czym ewentualne koszty pozyskania danych obciąża Wykonawcę.  

 



2. Jaki ma być zakres inwentaryzacji geodezyjnej (łączna ilość i długość 

inwentaryzowanych rowów i cieków)? Czy zamawiający przekaże lokalizacje 

inwentaryzowanych cieków na mapie? 

Odp.: 

Zamawiający jest w posiadaniu jedynie wersji analogowej map Gminnej Spółki 

Wodnej Pilchowicach. Mapy te mają charakter poglądowy, obrazują orientacyjną 

lokalizację głównych rowów melioracyjnych i drenów wg stanu na lata 1977 – 1982. 

Przedmiotowe mapy nie obejmują całego obszaru zlewni potoku Żernickiego. 

 

3. W jakich odległościach należy wykonać przekroje geodezyjne w korytach 

inwentaryzowanych cieków? 

Odp.: 

Zamawiający wymaga aby przekroje geodezyjne pozwoliły na poprawne 

odwzorowanie koryt w modelu hydraulicznym. 

 

4. Czy Zamawiający wymaga wykorzystania do obliczeń hydrologicznych danych 

opadowych obliczonych na podstawie danych ze stacji opadowych, udostępnianych 

przez IMGW, czy też wystarczą inne dane opadowe pochodzące z ogólnodostępnych 

opracowań? 

Odp.: 

Zamawiający nie wymaga wykorzystania do obliczeń hydrologicznych danych 

opadowych udostępnianych przez IMGW 

 

5. W punkcie 3 Etapu I wskazana jest konieczność przygotowani a numerycznego 

modelu terenu zlewni potoku Żernickiego. Jak należy rozumieć ten zapis z uwagi na 

fakt, że numeryczny model terenu opracowany na podstawie skaningu laserowego 

dostępny jest w sprzedaży? 

Odp.: 

Zamawiający rozumie przez to zakup modelu numerycznego oraz wykonanie jego 

modyfikacji. 

 

6. Dla jakich prawdopodobieństw przepływów należy wykonać obliczenia hydrologiczne 

oraz hydrauliczne? 

odp.: 

Analizy zagrożenia powodziami i podtopieniami winny być wykonane dla wody/opadu 

o prawdopodobieństwie  1% i 10% jak przy wyznaczaniu terenów zagrożonych 

powodzią oraz 20% (stosowane do obliczeń kanalizacji). 

 

 

 



7. W jaki sposób należy uwzględnić sieć kanalizacji deszczowej oraz rowy melioracji 

szczegółowej – wyłącznie na etapie obliczeń hydrologicznych przy uszczegółowianiu 

zlewni cząstkowych wpływających do odbiornika, czy również w obliczeniach 

hydraulicznych? 

Odp.: 

W związku z faktem, że w ramach opracowania należy wykonać model 2D zlewni, 

nie przewiduje się podziału na zlewnie cząstkowe. Użyty do obliczeń hydrologicznych 

model terenu powinien uwzględniać sieć rowów melioracyjnych. Wpływ kanalizacji na 

zagrożenie powodziowe w zlewni jest pomijalnie mały. Natomiast Zamawiający 

oczekuje szczegółowych analiz wpływu systemów odwodnienia autostrady A4  i 

centrum handlowego  (AUCHAN, Leroy Merlin) na wzrost zagrożenia powodziowego. 

 

8. Czy istnieje wymóg oprogramowania w jakim należy przeprowadzić modelowanie 

hydrologiczne i hydrauliczne? 

Odp.: 

Nie ma takiego wymogu. 

 

9. W punkcie 2 Etapu II wskazuje się konieczność wykonania modeli opad odpływ, co 

oznacza metodę obliczeń hydrologicznych, po czym w nawiasie zamieszczona jest 

informacja o modelu 2D, co wiąże się z rodzajem obliczeń hydraulicznych. Jak należy 

rozumieć powyższy zapis? 

Odp.: 

Przez „wykonanie modelu opad-odpływ (model 2D)” należy rozumieć wykonanie  

modelu w postaci dwuwymiarowego (2D) spływu powierzchniowego, gdzie zadany 

opad spada na wszystkie punkty siatki obliczeniowej definiującej powierzchnię zlewni, 

a następnie model oblicza ścieżki spływu po powierzchni terenu zgodnie z jego 

topografią. Wynikiem takiego modelu jest nie tylko hydrogram łącznego przepływu 

z całej podzlewni, ale również prędkości i kierunki spływu powierzchniowego na całej 

powierzchni podzlewni. W tym przypadku wynik modelowania umożliwia analizę 

zagrożeń wynikających nie tylko z głębokości wody, ale również zagrożeń 

wynikających z rozmywania powierzchni i obiektów na skutek prędkości spływu 

powierzchniowego. 

 

10. Ile wariantów koncepcji w zakresie poprawy sytuacji powodziowej oczekuje 

Zamawiający od wykonawcy? 

Odp.: 

Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 2 wariantów rozwiązań technicznych 

chroniących przed negatywnym oddziaływaniem wód powodziowych oraz wykonania 

dla tych wariantów obliczeń w modelu hydraulicznym; z zastrzeżeniem, iż jako 

wariant nie będzie traktowany wariant „zerowy” (tj. nie stosowanie żadnych 

rozwiązań technicznych). 



 

11. Ile spotkań konsultacyjnych z wykonawca przewiduje Zamawiający w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia? 

Odp.: 

Zamawiający wymaga stałego kontaktu roboczego z Zamawiającym, w tym w razie 

konieczności uczestnictwa w posiedzeniach technicznych zwołanych przez 

Zamawiającego. 

Terminy ewentualnych posiedzeń technicznych będą ustalane w porozumieniu z 

Wykonawcą. Zaś przez stały kontakt roboczy należy rozumieć zarówno spotkania 

w siedzibie Zamawiającego, jak i kontakt telefoniczny, e-mail’owy. 

 

 

Pytania/uwagi  wystosowane przez Pana Krzysztofa Ryma 

1. Opis przedmiotu zamówienia nie posiada przedstawienia obszaru dla którego 

opracowanie ma zostać wykonane (podano jedynie nazwę potok). 

Odp.: 

Analizą należy objąć całą zlewnię potoku Żernickiego (w dostępnych 

opracowaniach/dokumentach Potok Żernicki występuje również pod nazwą Śliwnica). 

 

2. W specyfikacji nie podano przybliżonej długości potoku i powierzchni zlewni. 

Odp.: 

Z informacji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wynika, że ciek Żernicki 

ma powierzchnię zlewni 21,48 km2 i długość 7,93 km. 

 

3. Nieznana jest przybliżona ilość pozwoleń wodnoprawnych, których analiza jest 

w zakresie zamówienia. 

Odp.: 

Zamawiający nie prowadzi rejestrów decyzji wydanych przez inne organy. 

W ramach realizacji zadania Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich organów 

z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do wykonania analiz opisanych 

w etapie II przedmiotu zamówienia. 

 

Pytania/uwagi  wystosowane przez Instytut OZE sp. z o.o. 

1. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SIWZ. 

Warunek udziału w postepowaniu określony w pkt. 4 Zaproszenia do składania oferty 

cenowej, zamyka możliwość złożenia oferty wykonawcom posiadającym 

doświadczenie w realizacji tego typu usług oraz mogącym wykazać się 

zrealizowaniem prac o takim samym charakterze i zakresie. Przykładowo w ramach 

umowy wykonawca, realizował usługi w zakresie opracowania fazy studialnej czy 



koncepcyjnej w zakresie kompleksowych rozwiązań systemów ochrony 

przeciwpowodziowej, zawierające elementy wariantowej analizy hydraulicznej 

obiektów czynnej i biernej ochrony przeciwpowodziowej w zlewni cieku jednak 

zawierające analizę oddziaływania dróg krajowych, wojewódzkich czy powiatowych 

na zagrożenie powodziowe terenów przyległych. W takiej sytuacji wykonawca nie 

będzie miał możliwości ubiegania się o zamówienie.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż brak jest uzasadnionych powodów aby wykluczyć 

z możliwości ubiegania się o zamówienie wykonawców posiadających takie 

doświadczenie. Pod względem technicznym nie ma różnic w realizacji 

przedmiotowego zamówienia w zakresie analizy oddziaływania autostrad czy dróg 

krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na zagrożenie powodziowe terenów 

przyległych. 

Podkreślamy, iż powyższy wymóg godzi w zachowanie zasady uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców (art.7 ust.1 ustawy PZP). 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu w zakresie 

zdolności zawodowych wykonawcy: „… co najmniej jedno opracowanie fazy 

studialnej lub koncepcyjnej w zakresie kompleksowych rozwiązań systemów ochrony 

przeciwpowodziowej, zawierające elementy wariantowej analizy hydraulicznej 

obiektów czynnej i biernej ochrony przeciwpowodziowej w zlewni cieku w tym 

zawierające analizę oddziaływania przynajmniej drogi krajowej na zagrożenie 

powodziowe terenów przyległych”. 

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej [(Uchwała Krajowej Izby 

Odwoławczej z 22 listopada 2010 roku (KIO/KU 83/10), wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 24 września 2010 r. (KIO 1947/10)], każdy z wymogów 

stawianych wykonawcom powinien znajdować uzasadnienie w obiektywnych 

potrzebach Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz być 

do niego proporcjonalny. Przygotowując warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający winien kierować się celem, jakiemu zamówienie ma służyć, a opis 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowania nie może ograniczać 

dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji. Jak już wcześniej 

podnoszono, zbyt wygórowane wymagania w zakresie warunków udziału 

w postępowaniu prowadzą do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, poprzez 

uniemożliwienie ubiegania się o nie wykonawcom, którzy posiadają doświadczenie 

w realizacji przedmiotowo i zakresowo podobnych usług w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

Odp.: 

Zamawiający podkreśla, że trwające postępowanie jest postępowaniem, którego 

wartość szacunkowa nie przekracza 30 tys. euro, zatem w stosunku do niego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 



Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie analizy wpływu wód 

odprowadzanych przez wyloty m.in. z autostrady A4 oraz analizę możliwości 

zastosowań rozwiązań technicznych chroniących przed negatywnym oddziaływaniem 

wód powodziowych ( w tym również pochodzących z terenu autostrady), zatem w 

opinii Zamawiającego określony w zapytaniu warunek udziału w zapytaniu nie można 

uznać za „nieproporcjonalny” bądź „wygórowany” w stosunku do zakresu przedmiotu 

zamówienia. 

 

2. Ponadto, zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert z dnia 

29.12.2016r. na dzień 05.01.2017r. Naszą prośbę uzasadniamy faktem, iż obecny 

termin złożenia oferty przypadający na sezon świąteczno - urlopowy nie daje realnej 

możliwości przygotowania profesjonalnej i przede wszystkim konkurencyjnej dla 

Państwa oferty. Wykonawca zapoznał się z udostępnionymi przez Zamawiającego 

materiałami i wyraża zainteresowanie złożeniem oferty cenowej. 

Odp.: 

Zamawiający przychyla się do wniosku i wydłuża termin składania ofert do 

05.01.2017 r. 

 

 


