
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

„Opracowania wybranych elementów składowych Systemu Wspomagania Decyzji dla Zbiornika 
Wodnego Sulejów (SWD ZW Sulejów)” 

 

1. CEL USŁUGI: 

Celem pracy jest „Opracowania wybranych elementów składowych Systemu Wspomagania Decyzji dla 
Zbiornika Wodnego Sulejów (SWD ZW Sulejów)” w ramach realizacji działania C.2. „Opracowanie i 
wdrażanie Systemu Wspierania Decyzji dla zarządzania Zbiornikiem Sulejów” realizowanego w ramach 
projektu zintegrowanego LIFE „Implementation of River Basin Management Plan in the Vistula basin 
on the example of Pilica river catchment” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, nr umowy LIFE19 
IPE/PL/000005. 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH USŁUG 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: 

2.1. Opracowanie modeli hydrologicznych i hydraulicznych: 

a. modelowaniem hydrologicznym winna być objęta cała zlewnia rzeki Pilicy powyżej zbiornika 
Sulejów. Musi to być model o parametrach dyskretnie rozłożonych, oparty o dekompozycję 
zlewni uwzględniającą: 

i. zlewnie cząstkowe o powierzchni nie mniejszej niż 50 km2; 

ii. aktualny układ hydrograficzny; 

iii. lokalizację stacji pomiarowych IMGW PIB (w szczególności stacji wodowskazowych z 
funkcją sygnalizacji dla umożliwienia kalibracji modelu); 

iv. lokalizację innych stacji pomiarowych przewidzianych do budowy w ramach projektu 

b. model symulacyjny winien być modelem zdarzeniowym (uruchamianym okazjonalnie dla 
epizodów wezbraniowych) dla półroczy letnich i oparty o godzinowy krok czasowy. Celem jego 
budowy będzie skalibrowanie parametrów podstawowych jego elementów, a więc 
transformacji opadu w opad efektywny, transformację opadu efektywnego przez zlewnię, 
odpływ podziemny oraz transformację w korycie. Podstawą kalibrowania winny być dane 
obserwacyjno-pomiarowe z lat 2008-2021 pochodzące z IMGW-PIB, 

c. taki sam model powinien być użyty w tworzonej aplikacji realizującej obliczenia prognozy 
hydrogramu dopływu do ZW Sulejów z horyzontem wynikających z dostępnych prognoz 
ilościowych opadu (np. z IMGW-PIB lub ICM). Aplikacja powinna być uruchamiana z poziomu 
innej aplikacji nadzorującej SWD ZW Sulejów, 

d. modelowaniem hydraulicznym ma być objęty zbiornik ZW Sulejów od profilu 
wodowskazowego Sulejów (lewy warunek brzegowy) po profil zapory (prawy warunek 
brzegowy). Powinien być to model dwuwymiarowy realizowany z wykorzystaniem darmowego 
oprogramowanie HEC-RAS (udostępnianego przez US Army Corps of Engineers - Hydrologic 
Engineering Center), 

e. zakres modelowania (punkt d) powinien obejmować podstawową kalibrację oraz testowanie 
na dostępnych danych historycznych oraz przeliczenie dostarczonych wariantów warunków 
granicznych które mogą stanowić podstawę do przygotowania „funkcji celu” SWD ZW Sulejów. 



2.2 W oparciu o wykonane przez ERCE PAN pomiary geodezyjne i hydrometryczne, opracowanie 
krzywych natężenia przepływu dla planowanych stacji wodowskazowych: 

a. na rzece Strawa, 

b. na rzece Krztynia, 

c. opracowanie winno być wykonane zgodnie z metodyką stosowaną w IMGW-PIB, 

d. opracowanie winno uwzględniać warunki przepływu letniego z uwzględnieniem 
ewentualnego zarastania koryt rzecznych, 

e. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w kwestii wykonywanych pomiarów 
geodezyjnych i hydrometrycznych oraz parametrów hydromorfologicznych w profilach 
pomiarowych. 

2.3. Opracowanie procedur operacyjnych dla ZW Sulejów, związanych z wynikami modelowania 
hydrologicznego i hydraulicznego: 

a. procedury powinny uwzględniać dobre praktyki stosowane przy opracowywaniu procedur 
operacyjnych, 

b. procedury winny dotyczyć reakcji pracowników ZW Sulejów na wyniki modelowania 
hydrologicznego i hydraulicznego oraz bezpiecznego przeprowadzania fali 
wezbraniowych przez ZW Sulejów, 

c. procedury winny dotyczyć reakcji pracowników ZW Sulejów na wyniki modelowania 
hydrologicznego, hydraulicznego oraz dotyczącego jakości wody, dla sterowania pracą 
urządzeń hydrotechnicznych w celu poprawy jakości wody w SW Sulejów, 

d. Wykonawca będzie zobowiązany do konsultowania treści procedur z pracownikami SW 
Sulejów, 

e. opracowanie procedury mogą być w przyszłości wykorzystane przy aktualizacji Instrukcji 
Gospodarowania Wodą ZW Sulejów. 

 

3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

3.1. Zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie tworzonego SWD ZW 
Sulejów, w tym do uczestnictwa w regularnych spotkaniach Grupy Roboczej „Opracowanie i wdrażanie 
Systemu Wspierania Decyzji dla zarządzania Zbiornikiem Sulejów”. 

3.2. Pobierze z ogólnodostępnych serwisów Internetowych IMGW-PIB, dane niezbędne do 
opracowania modeli. 

3.3. Dokona uzgodnienia protokołów cyfrowego przekazania wyników aktualnych pomiarów oraz 
wyników modelowania do SWD ZW Sulejów. 

3.4. Po zakończeniu prac przekaże prawa autorskie i prawa zależne do opracowanych materiałów 
zgodnie z zapisami umowy w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późniejszymi zmianami) 

3.5. W przypadku niezgodnego z wcześniejszymi ustaleniami opracowania materiałów bądź innymi 
błędami lub usterkami technicznymi Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia i w 
konsekwencji nie odebrać przedmiotu zamówienia.   

3.6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi, po usunięciu wszelkich usterek i podpisania stosownego 
protokołu.  

4. TERMIN REALIZACJI 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie: 

− Etap I. model hydrologiczny - do 30.06.2022 r.  



− Etap II. model hydrauliczny - do 30.09.2022 r. 

− Etap III. opracowanie krzywych natężenia przepływu dla planowanych stacji wodowskazowych 
oraz procedur operacyjnych dla ZW Sulejów - do 31.12.2022 r..  

Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 
TYCH WARUNKÓW 

Wykonawca musi: 

5.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

5.2. Posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wiedza i doświadczenie dotyczy tak warunków 

podmiotowych jak i osobowych): 

a) co najmniej 25 letnie doświadczenie w zakresie modelowania hydrologicznego i 
hydraulicznego i praktycznego zastosowania i wykorzystywania modeli w trybie 
operacyjnym, 

b) co najmniej 20 letnie doświadczenie w opracowywaniu aplikacji informatycznych pracujących 
w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 356 dni w roku), 

c) co najmniej 10 letnie doświadczenie w zakresie opracowywania krzywych natężenia 
przepływu, 

d) co najmniej 10 letnie doświadczenie w pracy operacyjnej w polskich, państwowych służbach 
działających w obszarze środowiska naturalnego. 

5.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. 

5.4. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający 
może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania. 

5.6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania oświadczenia Wykonawcy o 
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 
dostarczeniu CV specjalistów zaangażowanych do realizacji zamówienia. 


