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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zapraszam do złożenia oferty w zakresie wykonania zlecenia: 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie Wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla 

terenu powiatu wołomińskiego, zgodnie z wymaganymi określonymi w obowiązujących 

przepisach, w tym:  art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 

września 2016 r., w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz.U. 

z 2016r., poz. 1397), Rozporządzenie Ministra Środowiska 1 z dnia 1 września 2016 r., w 

sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1395),  

wraz z opracowaniem wyników wykonanych badań,   

zwane dalej „Opracowaniem”. 

Wykonanie powyższego opracowania obejmuje zebranie i wykonanie analizy niezbędnych  

materiałów archiwalnych, wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi dla min. pięciu 

wybranych obszarów oraz opracowanie Wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi, zgodnie ww. przepisami.  

Potencjalne źródła zanieczyszczeń mogące wystąpić na terenie powiatu wołomińskiego 

Wstępnie Zamawiający zidentyfikował potencjalne źródła działalności występujące na terenie 

powiatu wołomińskiego, o których mowa w tabeli - zał. nr 2 do rozporządzenia z 2016 r. poz. 

1395: Zidentyfikowane dotychczas rodzaje działalności na terenie powiatu wołomińskiego, 

o których mowa w tabeli zał. nr 2 do rozporządzenia z 2016 r. poz. 1395 (wraz z 

objaśnieniami):  

1. Instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej4) 

ponad 20 ton wytopu na dobę 

2. Instalacja do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o 

zdolności produkcyjnej4) ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi 

wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny, 

oraz inne stwierdzone na podstawie posiadanych danych zanieczyszczenia pochodzące 

z działalności: 

3. Działalność wynikająca z prowadzenia produkcji rolniczej (typu SKR, RSP), 

4. Działalność związana z magazynowaniem substancji chemicznych, napraw 

mechanicznych i konserwacji, 



5. Inne np. teren powojskowe, transportowe, galwanizernie, garbarnie. 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Etap wstępnej analizy danych oparty będzie na materiałach zgromadzonych przez 

Zamawiającego (m.in. w postaci opracowań archiwalnych, informacji wstępnych 

pozyskanych z gmin) oraz pozyskanych przez Wykonawcę, (tj. prowadzonego przez 

GDOŚ Rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, 

danych monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, danych z Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, danych uzyskanych z gmin powiatu 

wołomińskiego, Starostwa Powiatowego w Wołominie i innych źródeł). 

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie 

powiatu wołomińskiego, zostanie wykonana poprzez: 

1) weryfikację i uzupełnienie wykazu działalności mogącej z dużym 

prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; 

2) ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi 

jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1; 

3) analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi; 

 

2. Etap badań terenowych oraz analiz dotyczy m.in. wskazania wstępnej listy obszarów, na 

których występują lub potencjalnie mogą zostać stwierdzone zanieczyszczenia gleby i 

ziemi, wraz ze wskazaniem źródła ich pochodzenia i rodzajów substancji szkodliwych. 

Prace terenowe będą dotyczyły zebrania dokumentacji dot. m.in. sposobu użytkowania, 

zebrania materiałów fotograficznych terenu oraz analizy stanu terenu.   

Wytypowanie obszarów pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi nastąpi  

w uzgodnieniu z Zamawiającym i będzie obejmowało min. pięć obszarów. Badania 

zostaną wykonane przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

519 z późn. zm.) 

Po ustaleniu zakresu i miejsca badań oraz ich akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca 

dokona pozyskania prób glebowych oraz próbek wody, w zakresie określonym w ww. 

rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

oraz wykona niezbędny zakres analiz w akredytowanych jednostkach uprawnionych do 

wykonywania badań gleb i ziemi oraz wód.  

 

3. Etap opracowania Wykazu 

W trakcie realizacji etapu Wykonawca dokona analizy materiałów oraz 

wykonanych badań. Sporządzi przedmiotowy Wykaz wraz z opracowaniem ww. wyników.  

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń, zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r., w sprawie rejestru 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016r., poz. 1397),  

będzie zwierać: 

1) adres, numery działek ewidencyjnych; 

2) informacje o aktualnym i, o ile jest to możliwe, planowanym sposobie użytkowania 

gruntów; 

3) informacje o działalności prowadzonej na terenie; 

4) informacje o działalności prowadzonej na terenie w przeszłości, o ile takie informacje 

są dostępne; 

5) informacje o właściwościach gleby na terenie; 

6) nazwy substancji powodujących ryzyko oraz informacje o ich zawartości w glebie i w 

ziemi; 

7) informacje o remediacji prowadzonej obecnie i w przeszłości na terenie; 



8) Inne informacje wymagane w ww. wykazie, takie jak:  

a) imię i nazwisko albo nazwę obowiązanego do przeprowadzenia remediacji oraz 

adres jego zamieszkania lub siedziby; 

b) imię i nazwisko albo nazwę władającego powierzchnią ziemi oraz adres jego 

zamieszkania lub siedziby. 

c) powierzchnie działek objętych wykazem, 

które zostaną ustalone przez Wykonawcę w oparciu o dane Zamawiającego oraz 

dane zebrane w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.  

Opracowanie wyników wykonanych zestawień i analiz powinno zawierać:  

 zwięzły opis danych literaturowych i archiwalnych,  

 wskazanie przyjętej metodyki badań wraz z uzasadnieniem miejsca wyboru 

terenów do badań,  

 podanie miejsca i czasu poboru prób,  

 przedstawienie wyników analiz,  

 opracowanie wyników wraz z wnioskami (w tym, w zakresie stwierdzonych 

przekroczeń zanieczyszczeń, prawdopodobnych przyczyn zanieczyszczeń w 

związku z rodzajem działalności prowadzonej na terenie objętym badaniami, 

ew. zagrożeń zw. ze stwierdzonym zanieczyszczeniami, ew. wskazaniem 

niezbędnych działań zapobiegawczych). 

Sposób poboru prób, ich ilość oraz zakres powinien być zgodny z regulacjami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.,  

w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.  

z 2016 r. poz. 1395). 

 

II. Kod CPV: 71.35.15.00-8 – usługi badania gleby, 71.35.50.00-1. – usługi pomiarowe , 

71.35.52.00-3  - wykonywanie badań. 

 

III. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

IV. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2017 r. 

 

V. Warunki płatności po realizacji i odbiorze zadania: przelewem do 30 dni od daty 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT (po realizacji i odbiorze zadania 

w formie protokołu  podpisanego przez osoby wskazane w umowie). 

 

VI. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu: 

a. Formularz ofertowy dołączony do zaproszenia (załącznik nr 1), 

b. Dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia  

w realizacji ww. przedmiotu zamówienia – tj. potwierdzenie wykonania minimum 

trzech podobnych opracowań oraz referencji w ilości minimum 3 z lat 2014-2017, 

c. Dowód posiadania akredytacji lub oświadczenie o zleceniu badań dla potrzeb 

wykonania przedmiotu zamówienia w akredytowanym laboratorium, 

certyfikowanej jednostce badawczej, o których mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub 

ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 519 z późn. zm.), 

d. Oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w tym co najmniej: 

 jedna osoba posiadająca kwalifikacje z zakresu geologii/geochemii/chemii, 

gleboznawstwa, inżynierii środowiska / ochrony środowiska oraz biorąca 



udział w wykonywaniu opracowań lub badań  

z zakresu identyfikacji zanieczyszczeń gleb i ziemi lub remediacji, 

lub 

 jedna osoba posiadająca kwalifikacje z zakresu geologii/geochemii/chemii, 

gleboznawstwa, inżynierii środowiska / ochrony środowiska i jedna osoba 

biorąca udział w wykonywaniu opracowań lub badań  

z zakresu identyfikacji zanieczyszczeń gleb i ziemi lub remediacji,  

wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie. 

VII. Kryteria oceny ofert:  

Cena za wykonanie opracowania wraz z niezbędnymi analizami laboratoryjnymi  

– 80%;  

Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena:  

 

 

Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania 

zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

doświadczenie - 20%  

(0 pkt – wykonanie 3 opracowań, 5 pkt - wykonanie 4 opracowań, 10 pkt – wykonanie 

5 opracowań, 15 pkt - wykonanie 6 opracowań, 20 pkt – wykonanie 7 opracowań  

i powyżej 7).  

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert:  

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 5 października 2017 r., do godz. 14.00. 

w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, w kopercie z 

napisem: oferta na opracowanie Wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi na terenie powiatu wołomińskiego; 

lub na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl; 

lub faksem na numer: 22 776 50 93 

 

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Starostwo Powiatowe w 

Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, do dnia 5 października .2017 r., godz. 15.00. 

 

X. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:  

Agnieszka Szczypiorska – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska – tel. (22) 787-

43-01 lub 03 wew. 153, 

Marta Glejch - Bulaszewska – główny specjalista Wydziału Ochrony Środowiska – 

tel. (22) 787-43-01 lub 03 wew. 135, 

Barbara Zajkowska-Guzek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Wołominie - – tel. (22) 787-43-01 lub 03 wew. 154. 

 

 

 

…………………………………………… 

podpis osoby upoważnionej 

 

 

najniższa cena  

Kryterium cena= ------------------------------- x 80 pkt  

 
cena oferty badanej 

mailto:kancelaria@powiat-wolominski.pl


 

 

 

 


