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Kcynia, 08.09.2022 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. zaprasza do złożenia 

oferty dla zadnia pn. „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych 

eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o, 

zlokalizowanych na terenie gminy  Kcynia”. 

 

I. Przedmiot zadania: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. zaprasza do 

złożenia oferty dla zadnia pn. „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych 

eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni 

Sp. z o. o, zlokalizowanych na terenie gminy  Kcynia”. 

 

II. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. 

ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia 

NIP 558-000-14-89, Regon 340854204 

 

III. Termin realizacji zadania: 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31 października 2022 r. 

 

IV. Opis przedmiotu zadania: 

1. Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego w Kcyni przy 

ul. Nakielskiej. W skład ujęcia wody znajdującego się na terenie Kcyni wchodzą trzy 

studnie głębinowe – dwie trzeciorzędowe (1T i 2T), które zostały wykonane w 1987 

roku oraz jedna czwartorzędowa (1a) wykonana w 1975 roku. W 1997 roku 

dokonano pogłębienia studni 2T.  Obecnie studnia 1a jest wyłączona z eksploatacji i 

pozostaje otworem rezerwowym. Stacja uzdatniania wody oraz studnia nr 1T 

znajdują się przy ul. Nakielskiej, na działce nr 132/3 obręb Kcynia, natomiast studnie 
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nr 2T oraz 1a zlokalizowane są przy ul. Tupadzkiej, działka nr 126/6 (studnia 2T), 

działka nr 126/5 (studnia 1a). 

2. Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości 

Smogulecka Wieś, gmina Kcynia. W skład ujęcia wody wchodzą dwie studnie 

głębinowe jedna z 1971 roku o głębokości 73 m, a druga 1975 roku, o głębokości 

72m. Obie studnie znajdują się na działce nr 45/1 obręb Smogulecka Wieś [0029], 

gmina Kcynia. 

3. Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości 

Żurawia, gmina Kcynia. W skład ujęcia wody wchodzą dwie studnie głębinowe. 

Studnia nr 1 została wykonana w 1969 roku (w 1988 roku przeszła remont) 

natomiast studnia nr 2 wykonana została w roku 1974. Obie studnie znajdują się na 

działce nr 55/2 obręb Żurawia [0038], gmina Kcynia. 

 

V. Zakres opracowania 

1. Analizy ryzyka poszczególnych ujęć wód podziemnych mają obejmować ocenę 

zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na 

jakość ujmowanej wody, przeprowadzone w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub 

hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizy 

identyfikacji źródeł zagrożenia wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu, 

a także o wyniki badań jakości ujmowanej wody. 

2. Analizy ryzyka należy opracować w szczególności na podstawie analizy zebranych 

materiałów archiwalnych, danych technicznych i technologicznych, uzupełnionych 

o wizję terenową obiektów (tereny ujęć) oraz obszaru zasilania ujęć w celu wstępnej 

weryfikacji i identyfikacji ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych. Część 

materiałów archiwalnych i danych będących w posiadaniu Zamawiającego zostanie 

przekazana Wykonawcy, pozostałą część Wykonawca musi pozyskać we własnym 

zakresie. 

3. Celem analiz ryzyka jest jednoznaczne ustalenie konieczności ustanowienia terenu 

ochrony pośredniej analizowanych ujęć wody lub możliwości rezygnacji z tego 

szczególnego trybu ochrony zasobów wody wraz z uzasadnieniem. W 

podsumowaniu analizy należy przedstawić jednoznaczną opinię na temat potrzeby 

ustanowienia strefy ochrony 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 
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zanieczyszczenie na całym obszarze zasilania ujęcia. W przypadku wystąpienia 

potrzeby ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej, 

opracowanie powinno zawierać w szczególności: 

a) propozycje przebiegu granic terenu ochrony pośredniej wraz z załącznikami 

mapowymi, 

b) opis przebiegu terenu ochrony pośredniej, odnoszący się do poszczególnych 

działek, przez które przebiega granica oraz uwzględniający każdą zmianę jej 

kierunku, 

c) wykaz działek ewidencyjnych położonych w granicach terenu ochrony pośredniej 

z podaniem jednostki ewidencyjnej, obrębu oraz numeru działki ( w przypadku 

obszaru działki w części należy podać taką informację ), 

d) charakterystykę techniczną ujęcia wody, 

e) informację o zagospodarowaniu strefy ochronnej wraz ze wskazaniem ognisk 

zanieczyszczeń wraz z podaniem ich lokalizacji i propozycji działań mających na 

celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód podziemnych, 

f) propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów 

oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej wraz z ich uzasadnieniem, 

g) propozycje rozmieszczenia tablic informacyjnych, które umieszcza się w 

punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych 

charakterystycznych punktach terenu wraz z ich przedstawieniem na mapie 

ewidencyjnej z granicami strefy. 

4. Opracowane analizy ryzyka winny spełniać wymagania określone w obowiązujących 

przepisach prawa, a w szczególności w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo 

Wodne ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z póź. zm. ). 

5. Analizę ryzyka należy przygotować oddzielnie dla każdego ujęcia. 

6. Wykonawca w ramach zamówienia pozyska we własnym zakresie materiały 

z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii, m.in. aktualne wypisy 

i wyrysy z rejestru gruntów działek ewidencyjnych tworzących poszczególne ujęcia 

wody lub inne niezbędne dane, materiały z instytucji, koniecznych do 

kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Ponadto do zadań Wykonawcy należało będzie : 

a) udzielenie wszelkich wyjaśnień w przypadku pojawienia się takich wymagań 

(Wojewoda Kujawsko-Pomorski ), 
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b) dokonanie niezbędnych poprawek oraz uzupełnień dokumentacji po ewentualnym 

braku akceptacji przez Wojewodę do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia 

przez Zamawiającego. 

c) pozyskanie niezbędnych danych do realizacji zadania. 

8. Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich 

materiałów wyjściowych do opracowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi 

je uzyskać we własnym zakresie na własny koszt. Koszty uzyskania powyższych. 

materiałów, takich jak m.in. mapy, wypisy z rejestru gruntów, wszelkie opłaty 

administracyjne i skarbowe, informacje geologiczne, dojazdy, pobyty oraz wszelkie 

koszty związane z realizacją projektu ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku konieczności ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęć, wynikającej 

oceny ryzyka, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia stosownego, 

kompletnego wniosku. 

10. Zamawiający posiada aktualne decyzje pozwoleń wodnoprawnych, które udostępni 

Wykonawcy. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następującej 

formie: 

a) W wydruku ( wersji papierowej ) po 2 egzemplarze dla każdego ujęcia w formacie 

A4, złożone w skoroszyty, zawierające spis zawartości części opisowej 

i załączników. 

b) W wersji elektronicznej, tożsamej z wersją w wydruku, na nośniku np. na płycie 

CD/DVD lub pendrive 1 komplet w formacie umożliwiającym edycję przez 

Zamawiającego oraz 1 komplet w formacie PDF. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się we własnym zakresie z lokalnymi 

uwarunkowaniami przed przygotowaniem oferty i podać ryczałtową kwotę 

obejmującą wszystkie koszty przygotowania i sporządzenia analiz ryzyka dla 

wszystkich ujęć. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

14. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcami w zakresie przedmiotu 

zamówienia jest: 

Natalia Hodana – Główny Inżynier w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o., tel. 665 708 482, e-mail: 

natalia.hodana@zgkimkcynia.pl 
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VI. Informacje dotyczące postępowania: 

1. Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena brutto. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2022 godz. 9:00 

3. Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej za listownie lub osobiście 

w sekretariacie Spółki. Za termin złożenia oferty Zamawiający uzna moment jej 

wpływu do siedziby Spółki. Adres siedziby wskazany jest pkt. II. Oferty złożone po 

terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2022 r. o godzinie 9:30. 

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie 

podpisania Umowy. 

6. Przekazanie dokumentacji Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 

14 dni od podpisania umowy. 

7. Termin i sposób płatności: 

a) 70 % płatności ogólnej sumy brutto nastąpi po przekazaniu kompletnych analiz 

ryzyka Zamawiającemu w celu złożenia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiemu, 

płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury 

b) 30 % płatności ogólnej sumy brutto po uzyskaniu przez Zamawiającego od 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego prawomocnych decyzji o konieczności 

ustanowienia lub braku konieczności ustanowienia strefy ochrony ujęć, płatne 

w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

VII. Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Projekt umowy 

 


