
 

 
 

 

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo 
ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice   

tel./fax 71 312 54 50,      www.wodociagiprusice.pl 

Bank Spółdzielczy Oborniki Śl. o/ Prusice  90 9583 1019 0200 1892 2002 0001 

 
 

Prusice, dnia 17.02.2022r 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/22 

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach zaprasza do złożenia oferty na: 

„Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody w miejscowości Bychowo, Gm. Żmigród ” 

I. Zamawiający:  

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach,  

ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice  

e-mail: bok@wodociagiprusice.pl  
http://www.wodociagiprusice.pl/ 

 

II. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

71800000-6 Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów 

71620000-0 Usługi analizy 

III . Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: 

„Opracowanie  analizy  ryzyka  dla  wszystkich  ujęć  wód podziemnych  zarządzanych  przez  Zakład 

Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach”  

Nazwy  i  kody  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  określone  we  Wspólnym  Słowniku  Zamówień 

Publicznych 

(CPV):71.35.12.00-5.-Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze 

71.35.19.00-2 -Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne 

1.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych, zgodnie z art. 

133 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t,j. Dz. U. 2018r. poz. 2268 ze późn.zm.). 

 

 

 

http://www.wodociagiprusice.pl/


 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w art. 133. Ust. 3 ustawy Prawo Wodne, 

rozumiane, że: „Analiza ryzyka powinna obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem 

czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o 
analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną tub hydrologiczną, 

analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o 

wyniki badania ujmowanej wody”. 

1. Analizę ryzyka należy opracować w szczególności na podstawie analizy zebranych materiałów 

archiwalnych i uzupełnionych wizją terenową obiektu (terenu ujęcia) oraz obszaru zasilania 

ujęcia w celu wstępnej weryfikacji i identyfikacji potencjalnych ognisk zanieczyszczenia wód 
podziemnych. Część materiałów archiwalnych przekaże dla Wykonawcy Zamawiający a część 

musi Wykonawca pozyskać we własnym zakresie. 

2. W podsumowaniu analizy ryzyka należy przedstawić jednoznaczną opinię na temat potrzeby 

ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej lub braku takiej konieczności wraz z  
uzasadnieniem. Opinia  powinna opierać  się  głównie  na  wynikach  oceny  zagrożeń 

zdrowotnych oraz ocenie podatności ujmowanego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie na 

całym obszarze zasilania ujęcia. Należy podać orientacyjny obszar oraz zakres i metodykę prac  
dokumentacyjnych  dla  szczegółowego opracowania  projektu  strefy.  Dla  ujęć 

wielootworowych i obszarów intensywnie eksploatowanych konieczne jest zalecenie badań 

modelowych,  co  jednoznacznie  wynika  z  zapisu  6  ust.  2  pkt  7)  rozporządzenia  Ministra 
Środowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016r. poz. 2033). 

3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje przygotowania wniosku do Wojewody o ustanowienie 

stref ochronnych ani  dokumentacji hydrogeologicznych  (dodatków  do  istniejących 

dokumentacji). 

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego  pełnomocnictwa  do  wykonania  czynności 

związanych  z  realizacją  zamówienia  oraz  udostępni  posiadaną  dokumentację  (analizy 
fizykochemiczne  i  bakteriologiczne  ujmowanych  wód  podziemnych  oraz  operaty 

wodnoprawne, wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi. 

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

oraz stosownymi wytycznymi i normami. 

6. Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów 

wyjściowych  do  opracowania  przedmiotu  zamówienia. Wykonawca  musi  je  uzyskać  we 

własnym zakresie i na własny koszt. Koszty uzyskania w/w materiałów, takich jak między innymi  
mapy  wypisy  z  rejestru  gruntów,  wszelkie  opłaty  administracyjne  i  skarbowe, informacje  

geologiczne,  dojazdy,  pobyty  oraz  wszelkie  inne  koszty  związane  z  realizacją przedmiotu 

zamówienia ponosi Wykonawca. 

7.Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w formie określonej poniżej: 

▪W  wydruku  (wersji  papierowej)  po 2egzemplarze dla każdego ujęcia, w formacie A4, 

złożone w skoroszyty, zawierające spis zawartości części opisowej i załączników; 

▪W wersji elektronicznej tożsamej z wersją w wydruku, na nośniku np. na płycie CD/DVD lub 
pendrive, w 1 komplecie i formacie umożliwiającym edycję przez Zamawiającego oraz w 1 

komplecie w formacie pdf. 



V. Opis istniejących ujęć wody i wymogów: 

1.1. Ujęcie wód podziemnych - Bychowo  

Ujęcie  w  Bychowie  eksploatowane  jest  w  ramach  pozwolenia  wodnoprawnego – Decyzja  nr 

WR.ZUZ.2.421.292.2018.IM z dnia 09.05.2019 r.. Ujęcie  zostały  wykonane  w  czwartorzędowym 
poziomie wodonośnym w obrębie  piasków wodnolodowcowych z napiętym zwierciadłem wody 

podziemnej. 

Ujęcie składa się z : 

Nr studni Rodzaj studni Głębokość studni Wydatek S Rzędna terenu 

SI podstawowa 82,0 m Qeksp=195,29m³/h 

Qpomy -150m3/h 

9,50m 89,98 m n.p.m 

SII podstawowa 65,0 m Q=142,21m³/h 

Qpomy -90m3/h 

14,49m 89,23 m n.p.m 

SIII podstawowa 78,0 m Q=82,58m³/h 

Qpomy -90m3/h 

5,83m 88,88 m n.p.m 

I aw Awaryjne  69,0 m Q=150m³/h 

Qpomy -150m3/h 

3,8m 88,8   m n.p.m 

II aw  Awaryjne  66,0 m Q=90m³/h 

Qpomy -90m3/h 

1,72m 89,07 m n.p.m 

III aw Awaryjne  68,0 m Q=197m³/h 

Qpomy -90m3/h 

5,0m 88,9   m n.p.m 

 

Zakład Wodociągowy jest w posiadaniu: 

 
•operatu  wodnoprawnego  w zakresie poboru wód podziemnych ze studni głębinowych S-I,S-II,S-III 

oraz awaryjnych S-Iaw, S-IIaw, S-IIIaw z utworów czwartorzędnych i odprowadzania wód 

popłucznych na ujęciu wodociągowym w m.Bychowo - m-ca sierpień 2018, 
•Decyzja nr WR.ZUZ.2.421.292.2018.IM z dnia 09.05.2019. Pozwolenie wodno-prawne na pobór 

wód podziemnych, 

•Decyzja nr KDH/013/3102/B/70 z dnia 06 kwietnia 1970 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji 
geologicznej, zawierające ustalenia zasobów wód podziemnych w Bychowie 

 

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z terenem, którego dotyczą przedmiotowe 

„analizy” i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, 

które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług.  

Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 

gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Nie-



zbędne dokumenty, informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany 

będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt w cenie ryczałtowej podanej w formularzu 

ofertowym. 

Pełnomocnictwa niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji  przedmiotu zamówienia zostaną 

udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb na etapie wykonywania analiz”.  

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Na 

potwierdzenie ww. warunku wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech 
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres działalności jest 

krótszy -w  tym  okresie,  co  najmniej 2 zatwierdzone opracowania odpowiadające swoim rodzajem 

usługom stanowiącym  przedmiot  zamówienia (tj. co  najmniej 2  zatwierdzone opracowania      
wynikające z ustawy Prawo Wodne tj.  analizy ryzyka ujęć wody lub pozwolenia wodnoprawne na 

pobór wody lub projekt wyznaczenie stref ochronnych ujęć wody). W tym celu zobowiązany jest 

złożyć Wykonawca: wykaz wykonanych usług -wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 -składany w ciągu 5 dni od wezwania Zamawiającego wraz z dokumentem/ami 
potwierdzającym/mi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały 

wykonane należycie.  

W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia: 

▪ Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
  

Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

 

Szczegółowych informacji udziela: Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo ul. Kolejowa 30, 

55-110 Prusice w dniach: poniedziałek –piątek w godz. 7.30–15.30 (tel. 71 312 54 50); 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta winna zawierać: 

1. Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, e-mail, 
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

3. Numer  rachunku  bankowego  na  który  ma  być  przekazane  wynagrodzenie  Wykonawcy  za 

przedmiot umowy. 
 

VIII. Kryteria oceny i wyboru ofert: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 
Łączna cena brutto –znaczenie 100% 

X –łączna cena brutto oferty minimalnej, 

Y –łączna cena brutto danej oferty, 

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny. 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów. 

 

IX. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2). 

X. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 120 dni od daty podpisania umowy. 



XI. Wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania ofert. 

Oferty wg załączonego Formularza oferty w zaklejonych kopertach z oznaczeniem: 

 
 

 

„Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych”, należy złożyć do dnia 31.07.2022r. w budynku 
administracyjnym: Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice, 

sekretariat -osobiście lub pocztą na w/w adres. 

 

XIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.  
Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  dniu 03.03.2022 r. o godz.10.00 w biurze: Zakład Wodociągowy 

Związku Gmin Bychowo ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice 

 

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

 

XV. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania: 

1.Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za 

zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy. 

2.Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, zamawiający może poprosić 

o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych. 

3.Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, 

jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań co do ceny ofert -(będą przekraczały środki, 

jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia). 

4.Wszelkie  dodatkowe  dokumenty  występujące  w toku  postępowania  zarówno  ze  strony 

zamawiającego jak i wykonawcy, czyli: np. wyjaśnienia ofert, oferty dodatkowe, mogą być przesyłane 

drogą elektroniczną na adres bok@wodociagiprusice.pl 

 

XVI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

XVII. Obowiązek informacyjny. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 

1)Administratorem  danych  osobowych zgromadzonych  w  postępowaniu  i  w  trakcie  realizacji 

przedmiotu zamówienia jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie(adres: ul. Kolejowa 35, 55-

081 Mietków) 
2)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

znak: 245.2020pn.: „Opracowanie analiz ryzyka ujęć wody”. 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 –Projekt umowy 

Załącznik nr 3 –Wykaz wykonanych usług 



 

 


