
Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania opinii biegłego w zakresie hydrologii, 

hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, dotyczące zmiany stanu wody 

na gruncie. 

         

      Modliborzyce, dnia 24 maj 2022 r. 

 

INW.6331.4.21/2022 

 

 

Burmistrz Modliborzyc, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie 

opinii biegłego, w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji 

wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki o nr ewid. 1537 ze szkodą dla 

działki sąsiedniej o nr ewid. 1536, obręb 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.” 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Modliborzyce  

Siedziba: Urząd Miejski w Modliborzycach ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce 

NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608 

nr telefonu  15 8715079, nr faksu15 8717102 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@modliborzyce.pl 

Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek                

godz. 7.3 – 15.10, wtorek 7.30 - 16.50 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

III. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, 

hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, posiadającego stosowne 

uprawnienia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w 

sprawie zmiany stanu wody na gruncie.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem opinii będzie ustalenie następujących kwestii: 

a) czy teren działki nr ewid. 1537 położonej w obrębie ewid. 0023 Wolica Kolonia, 

gmina Modliborzyce został podwyższony, 

b) w przypadku stwierdzenia podwyższenia terenu, czy w związku ze zmianą 

wysokości zmienił się także stan wody na gruncie działki nr ewid. 1537,  

a zwłaszcza kierunek odpływu wód opadowych, 

c) w przypadku stwierdzenia, że podwyższenie poziomu działki nr ewid. 1537 

spowodowało zmianę stanu wody na gruncie, czy zmiana ta wpływa szkodliwie na 

działkę sąsiednią nr ewid. 1536, w szczególności na powodowanie podtapiania jej 
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terenu, czy zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spowodowaną 

zmianą a szkodą dla gruntu sąsiedniego, 

d) w przypadku stwierdzenia, że zmiana poziomu terenu oraz stanu wody na gruncie 

działki nr ewid. 1537 spowodowała szkody na działce sąsiedniej nr ewid. 1536, 

wskazać jakie są to szkody, 

e) w przypadku stwierdzenia, że zmiana poziomu terenu oraz stanu wody na gruncie 

działki nr ewid. 1537 spowodowała szkody na działce sąsiedniej nr ewid. 1536, 

przedstawić możliwe sposoby naprawy stosunków wodnych na gruncie,  

z uwzględnieniem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego lub wskazania rodzaju 

i sposobu wykonania urządzeń, których wykonanie zapobiegać będzie szkodom, 

przy uwzględnieniu realnych możliwości ich wykonania. 

2. Opinia powinna zostać sporządzona w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD, 

po przeprowadzonych oględzinach, w terminie ustalonym z Zamawiającym i powinna 

zawierać ustalenia opisane w pkt. 1, a w szczególności: 

a) opis istniejącego stanu wody na gruncie i ustalenie wszelkich faktów istotnych do 

sporządzenia opinii, 

b) dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie, 

c) ustalenie kierunku spływu wód opadowych aktualnego i przed podwyższeniem 

terenu działek oraz oznaczenie kierunku spływu wód na mapie, 

d) ustalenia przedstawione w  opinii powinny zostać udokumentowane niezbędnymi 

pomiarami geodezyjnymi, obliczeniami hydrologicznymi itp. 

e) uzasadnienie poczynionych ustaleń i wskazanych działań obejmujących 

przywrócenie terenu do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń 

zapobiegających szkodom, 

f) w przypadku wskazania konieczności przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, 

wskazanie poziomu terenu do jakiego powinien zostać przywrócony, 

g) w przypadku wskazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom ich opis, 

sposób i miejsce wykonania.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Modliborzycach 

opinie, o której mowa powyżej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej (jeden dla 

Zamawiającego, dwa dla stron postępowania) oraz w jednym egzemplarzu w wersji 

elektronicznej.  

4. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron 

postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału  

w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania , tj. wizja 

lokalna, powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz 

Urzędu Miejskiego w Modliborzycach. 

5. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku 

złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować 

się pisemnie do tych uwag, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

 
IV. Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Termin dostarczenia opinii: 30 dni od daty przeprowadzonych oględzin.  



W przypadku wstąpienia okoliczności, które nie umożliwiają wykonanie usługi w/w 

terminie, wykonanie umowy może ulec zmianie  za porozumieniem stron na podstawie 

aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

V. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnie-

nia z zakresu hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej.  

2. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie speł-

nia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. Z treści załączonych dokumentów 

musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek został spełniony przez Wykonawcę.  

VI. Miejsce i termin składania oferty 

1. Ofertę należy złożyć: osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawia-

jącego: Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, 

piętro - pokój nr 2 (sekretariat), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wykonanie 

opinii w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie, znak sprawy: 

INW.6331.4.21/2022”(decyduje data wpływu do urzędu). 

2. Termin składania ofert do dnia 07.06.2022 r. do godz.13:00. 

3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie nie zostaną rozpatrzone. 

 

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załączony formularz ofertowy stanowiący 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dołączyć kopię dokumentu                  

potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień, o których mowa w rozdziale V. 

pkt 1.  

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowana do podpisania 

oferty, posługującą się odpowiednim pełnomocnictwem.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

VIII. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto – znaczenie 100%  

1. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) cenę jednostkową  

netto  i brutto za wykonane zamówienie. 

2. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zawierająca najniższą cenę (jako cenę 

należy rozumieć kwotę brutto za wykonanie w całości zamówienie). 

3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia.  

W cenie należy przewidzieć ewentualne koszty, które mogą wynikać w trakcie 

realizacji zadania a będą niezbędne do jego prawidłowego wykonania. 

4. Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie wyznaczonym 



przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych 

nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złoży             

najkorzystniejszą ofertę, a którego cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert  

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach (pokój nr 6 I piętro), 

ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, w dniu 7 czerwca 2022 roku o godz. 

13.30.  

2. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje poprzez stronę internetową 

Zamawiającego: https://modliborzyce.pl/  oraz Biuletyn Informacji Publicznej 

https://ugmodliborzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 

 
X. Warunki płatności  

Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy będzie 

płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. Za datę płatności przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

XI. Osoba do kontaktu: Karolina Chorębała pod numerem telefonu: 15 8717 151  

lub adresem e-mail: srodowisko@modliborzyce.pl 

XII. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania  i nie dokonania 

wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów 

roszczeń z tego tytułu.  
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Załączniki nr 1 do zapytania ofertowego 

      Formularz ofertowy 

INW.6331.4.21/2022 

 

 

................................................................... 
(miejscowość, data)  

Dane Wykonawcy:  

 

………………………………………..…………  
(pełna nazwa/firma  albo imię i nazwisko Wykonawcy 

adres, w zależności od podmiotu: NIP/Pesel, KRA/CEiDG) 

 

…………………………………….….….…...…  

 

………………………………………………..… 

 

…………………………………………..…..… 
Nr tel./adres e-mailowy 

Zamawiający:  

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

 

„Wykonanie opinii biegłego, w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub 

melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki o nr ewid. 1537 ze 

szkodą dla działki sąsiedniej o nr ewid. 1536, obręb 0023 Wolica Kolonia, gmina 

Modliborzyce.” 

 

 

Składam ofertę następującej treści:  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu   

zamówienia za cenę jednostkową:  

 

netto: ........................... zł 

 

brutto: ........................... zł 

 

(słownie brutto: ..................................................................................................................)  

 

Cena jednostkowa podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym 

zamówieniem.  

 



2. Oświadczam, że dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że:  

- zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;  

 

- akceptuję/my postanowienia zapytania ofertowego i zobowiązuje/my się,  w przypadku  

wyboru oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4. Oświadczam, że jestem / nie jestem * płatnikiem podatku VAT. 

 

*niepotrzebne skreślić. 

 

Osoba/y do kontaktów z Zamawiającym:  

 

1) ……………………………………………… 

2) ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

.......................................................  
pieczątka oraz podpis Wykonawcy 
lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


