
RGG.6331.2.2020

Daszyna, dnia 17.02.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Daszyna zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego (specjalistę) w zakresie hydrologii,
hydrogeologii,  stosunków wodnych lub  urządzeń  melioracji  wodnej  dotyczącej  naruszenia
stosunków wodnych na działce nr 149/7 obręb geodezyjny Daszyna

Zapytanie ma  jedynie  charakter rozeznania cenowego i nie podlega ustawie z dnia 11 września
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – (art. 2 ust. 1 pkt 1 - wartość poniżej 130 000 zł)

I. Zamawiający:

Gmina Daszyna 

Daszyna 34a, 99-107 Daszyna 

(24) 357-10-00

sekretariat@gminadaszyna.pl

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek-piątek od 715 do 1515

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Daszyna: 

Ewa Kamińska tel. 24 389-04-18 ew  a.  kaminska@gminadaszyna.pl   

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego (specjalistę) w zakresie hydrologii 
hydrogeologii, stosunków wodnych lub urządzeń melioracji wodnej posiadającego stosowne 
uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany stanu
wody na gruncie w miejscowości Daszyna, gmina Daszyna. 

2. Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie czy właściciel działki o numerze ewidencyjnym 149/7
położonej w obrębie geodezyjnym Daszyna, gm. Daszyna poprzez swoje działania dokonał zmiany 
stosunków wodnych na gruncie, jak zmiana ta wpłynęła na stosunki wodne w terenie oraz, czy 
oddziaływuje ze szkodą na grunty sąsiedzkie w myśl art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.) oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia 
prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, jeżeli do 
ww. naruszenia doszło. Jeżeli ekspertyza będzie wskazywała na naruszenie stosunków to powinna 
także zawierać ocenę, na których działkach i w jaki sposób doszło do tego naruszenia oraz czy to 
naruszenie stosunków wodnych powoduje szkody na ww. gruntach

3. Opracowanie powinno zawierać:

a) opis istniejącego stanu wody na gruncie, 
b) dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,
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c) czy i kiedy na przedmiotowej działce nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak – to
czy została ona wywołana działaniami właścicieli działki 149/7, obręb Daszyna, czy została 
wywołana innymi czynnikami- wskazać jakimi), 

d) czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, (jeśli tak to, z jakiej przyczyny, czy
z powodu dokonanych zmian), 

e) czy dochodzi do zalewania działki o nr ewid. 157/6, obręb Daszyna, jeżeli tak wskazanie 
przyczyn jej zalewania oraz określenie sposobu usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie 
wody w rozumieniu art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, 

f) czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działce nr ewid. 157/6,
obręb Daszyna (jeśli tak, to należy je wyszczególnić), 

g) na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie, 
h) kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie, 
i) pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami,  określenie położenia 

działki nr ewid. 149/7, obręb Daszyna w stosunku do działek sąsiednich 
j) wyszczególnienie konkretnych działań właściciela działki nr 149/7, obręb Daszyna, które 

ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych,

k) czy wykonanie robót budowlanych oraz prac porządkowych na działce nr 149/7, obręb 
Daszyna spowodowało zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych 

l) wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o 
którym mowa w art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wnioski, 
zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie 
urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia 
powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na 
konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był 
stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego. 

4. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość 
udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Łodzi i Naczelny Sąd  Administracyjny. 

5. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania i 
organów do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W 
związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. pomiary terenu, wizja lokalna) 
powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu Urzędu Gminy Daszyna oraz stron 
postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. 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. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca 
zostanie powołany na biegłego postanowieniem Wójta Gminy Daszyna.

7. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące 
prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg 
postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe 
materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy Daszyna opinie, o których mowa 
wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej.



9. Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: 60 dni od 
podpisania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi 
w terminie (np. warunki atmosferyczne, Covid-19), termin ten może ulec zmianie za 
porozumieniem stron umowy, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy.

III. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

IV. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów 
i oświadczeń:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a). Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub przez osobę należycie umocowaną do 
reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy – wg załączonego wzoru formularza 
ofertowego (załącznik nr 1), 

b.) dokument potwierdzający uprawnienia niezbędne do wykonania ekspertyzy i 
sporządzenia opinii zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w siedzibie Urzędu 
Gminy w Daszynie:

Urząd Gminy Daszyna 

Daszyna 34a 
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lub  za  pomocą  poczty  elektronicznej  poprzez  przesłanie  skanów  podpisanych  dokumentów  w
sposób zapewniający ich pełną czytelność,  na  adres e-mail: sekretariat@gminadaszyna.pl

3.  Termin  składania  ofert  upływa  dnia 01.03.2021 r. do  godziny 1515. O zachowaniu  terminu
złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Daszyna. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po upływie terminu składania  ofert  zostanie  zwrócona Oferentowi i  nie  będzie
podlegała ocenie.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zamawiający zastrzega, że oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy
o dostępie do informacji publicznej.

V. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo lub unieważnienia zapytania ofertowego na 
każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez 
podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują 
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 
Oferentów, którzy dostarczyli oferty we wskazanym terminie, telefonicznie lub za pomocą poczty 
elektronicznej.
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5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w
przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Spełniając wymogi Art.13 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

Wójt Gminy Daszyna informuje, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest:

Gmina Daszyna

Daszyna 34a, 99-107 Daszyna 

tel. 24 357-10-00, www.daszyna.4bip.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można  kontaktować się  pisemnie,

pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl;

3)  Dane  osobowe  przetwarzane  będą w  celu  zebrania  ofert  na  wykonanie  ekspertyzy,  a  po

wybraniu oferty najkorzystniejszej również w celu podpisania umowy na podstawie Art. 84 ust. 1

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

w związku z Art. 6, ust 1, lit. b), c) i e) ww. rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4) Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do rozpatrzenia oferty. W przypadku nie

podania danych osobowych oferta zostanie odrzucona.  

5)  Dane  osobowe  dane  nie  będą  udostępniane  innym  podmiotom,  z  wyłączeniem  podmiotów

uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od roku zakończenia sprawy, zgodnie z

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania i

ograniczenia przetwarzania; 

9) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uznają,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Państwa  dotyczących,  narusza  przepisy  ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r.; 

10)  Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w formie

profilowania.

VI. Załączniki:

a) formularz ofertowy

b) projekt umowy
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