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PGO.272.585.2016 

Zaproszenie 

do składania oferty cenowej 

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. 

 

Wartość zamówienia netto nie przekracza równoważności kwoty 30.000 euro. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Gmina Pilchowice 

44-145 Pilchowice 

ul. Damrota 6 

tel. 032/235-65-21 fax 032/235-69-38 

NIP 9691606890, REGON 276257831 

ug@pilchowice.pl, www.pilchowice.pl 

 

 

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: 

imię i nazwisko: Maria Wymysło (kierownik referatu Planowania Przestrzennego Gospodarki 

Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UG Pilchowice), 

nr telefonu: (32) 235-65-69,  

godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zadania: 

– w poniedziałki, wtorki i środy: 8
00

 – 14
00

  

– w czwartki: 8
00

 – 16
00

 

– w piątki: 8
00

 – 12
00

 

 

 

Pisma, wiadomości, informacje prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

kierownik.pgo@pilchowice.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

kod CPV: 71351900-3 usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej dotyczącej 

ograniczenia niekontrolowanego spływu powierzchniowego i zagrożenia powodziowego w Żernicy 

(gmina Pilchowice). 

Wykonana analiza winna obejmować następujący zakres: 

ETAP I: 

1) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej koryt cieków, rowów, urządzeń melioracji 

szczegółowej i podstawowej, przekroczeń, i innych istotnych dla gospodarki wodnej obiektów 

zlokalizowanych w rejonie koryta potoku Żernickiego oraz w obrębie jego zlewni, 

2) wstępna ocena stanu technicznego ww. obiektów, 

3) przygotowanie numerycznego modelu terenu zlewni potoku Żernickiego, 

4) pozyskanie i analiza danych opadowych oraz innych danych meteorologicznych 

i hydrogeologicznych istotnych z punktu widzenia bilansu zlewni Potoku Żernickiego. 

 

ETAP II: 

1) analiza istniejących decyzji w szczególności pozwoleń wodno-prawnych i przyjętych 

rozwiązań technicznych dla odprowadzania wód opadowych (oraz roztopowych) oraz ścieków 

(innych niż wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni) z terenu autostrady A4 i centrum handlowego (AUCHAN, Leroy Merlin) oraz 

analiza ich ew. wpływu na wzrost zagrożenia powodziowego na terenach położonych poniżej, 

2) analiza innych niż ww. wydanych decyzji w szczególności pozwoleń wodno-prawnych 

i przyjętych rozwiązań technicznych dotycząca wprowadzonych w obrębie zlewni do wód lub 

do ziemi wód opadowych lub roztopowych oraz ścieków (innych niż wody opadowe 

i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni), 
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3) analiza wpływu wód odprowadzanych przez wyloty m.in. z autostrady A4, mające wpływ na 

zagrożenie powodziowe terenów położonych w zlewni Potoku Żernickiego, a nie posiadające 

pozwolenia wodnoprawnego, 

4) wykonanie modeli opad - odpływ (model 2D), 

5) analiza zagrożenia powodziowego oraz zagrożenia podtopieniami w rejonie doliny potoku 

Żernickiego w stanie istniejącym, 

6) analiza możliwości zastosowania rozwiązań technicznych chroniących przed negatywnym 

oddziaływaniem wód powodziowych (w tym lokalizacji małych zbiorników retencyjnych, 

rowów opaskowych itp.), 

hydrodynamiczne modelowanie pracy zbiorników retencyjnych (lub innych rozwiązań 

technicznych) dla kilku scenariuszy opadowych. 

 

ETAP III: 

1) wnioski i zalecenia, w ramach których należy zawrzeć opinię na temat przyczyn powodzi, 

która miała miejsce w sołectwie Żernica w dniu 31 lipca 2016 roku, a także takie elementy 

jak: 

a) wskazanie obszarów, w których zasadne jest wprowadzenie zakazu zabudowy, 

b) wskazanie obszarów, w których zabudowa może być dopuszczona pod określonymi 

warunkami wraz ze sformułowaniem tych warunków, 

c) wskazanie lokalizacji ewentualnych urządzeń służących  zabezpieczeniu przed powodzią, 

na mapach zasadniczych stanowiących podkład rysunku miejscowego planu, 

d) wytyczne dotyczące ukształtowania koryta Potoku Żernickiego mogących być podstawą 

rozgraniczenia i ustalenia w miejscowym planie przeznaczenia na cele wód płynących. 

 

Zamawiający wymaga utrzymania przez Wykonawcę stałego kontaktu roboczego z Zamawiającym, 

w tym w razie konieczności uczestnictwa w posiedzeniach technicznych zwołanych przez 

Zamawiającego. 

 

3. Termin wykonania zamówienia:  

 

Termin realizacji zadania – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

4. Warunki udziału w zapytaniu: 

 

Warunkiem udziału w zapytaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że: 

 w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał z należytą 

starannością: co najmniej jedno opracowanie w zakresie podobnym do przedmiotu 

zamówienia. Za podobne zamówienie przyjmuje się zamówienie o podobnej do 

przedmiotu zamówienia skali przedsięwzięcia, charakterze i stopniu złożoności, tj. 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 autostrady na zagrożenie powodziowe 

terenów przyległych. 

 

5. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w zapytaniu:  

 

1) oferta sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania, 

2) referencje lub oświadczenie Wykonawcy (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń) potwierdzające że w okresie 4 lat przed upływem terminu 

składania ofert realizował (bądź współrealizował) dzieło w zakresie określonym w punkcie 4 – 

w złożonym dokumencie winny zostać zawarte co najmniej informacje na temat: nazwy 

opracowania, podmiotu zlecającego wykonanie opracowania, skali przedsięwzięcia, oraz zakresu 

merytorycznego opracowania.  
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Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela 

wykonawcy. 

6. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

Ofertę należy: 

a) złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach (44 – 145 Pilchowice, ul. Damrota 6) 

b) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kierownik.pgo@pilchowice.pl  

do dnia 16.12.2016 r. do godziny 13
00

 (decyduje termin wpływu ofert do Zamawiającego) 

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny: 

  

1. Cena powinna być podana:  

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto. 

2. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów 

i usług (VAT). 

 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 

100 % - cena; 

 

9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

stanowi wzór umowy: 

 

Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 1 do zapytania. 

 

10. Załączniki 

 

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 

 

1) wzór umowy, 

2) wzór formularza oferty. 

 

 

UWAGA:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
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