
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Budowa, kalibracja i weryfikacja wielowymiarowego ilościowego i jakościowego 

modelu hydrologicznego Soil and Water Assessment Tool (SWAT) dla zlewni Pilicy 

 

1. CEL USŁUGI: 

Celem pracy jest budowa, kalibracja i weryfikacja wielowymiarowego ilościowego i jakościowego 

modelu hydrologicznego dla zlewni Pilicy w ramach realizacji działania A.1. Pogłębiona analiza presji 

zlewni Pilicy 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. 

Model ma pozwolić na analizę wielkości i rozprzestrzeniania się wybranych ładunków zanieczyszczeń 

(azotu ogólnego i azotanowego, fosforu ogólnego i fosforanowego, zawiesiny ogólnej), znaczących 

oddziaływań antropogenicznych oraz analizowanie scenariuszy wpływu zmian klimatycznych oraz 

użytkowania terenu opartych na publikowanych prognozach i opracowaniach.  

 

2. ZAKRES WYKONANYCH USŁUG 

Etap I: Budowa, kalibracja i weryfikacja modelu hydrologicznego w zakresie ilości wody 

Etap II: Budowa, kalibracja i weryfikacja modelu hydrologicznego w zakresie jakości wody 

 

Etap I: Budowa, kalibracja i weryfikacja modelu hydrologicznego w zakresie ilości wody 

Model ilościowy ma być wykonany zgodnie z metodyką opracowaną w ramach „Identyfikacji presji  

w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy – Część III: Opracowanie modelu obliczania ładunków 

zanieczyszczeń". W trakcie budowy, kalibracji i weryfikacji modelu hydrologicznego w etapie I należy 

uwzględnić następujące wymagania: 

1. Model ilościowy będzie opracowany na podstawie danych dobowych (meteorologicznych  

i hydrologicznych) z okresu co najmniej 15 lat obejmujących: wartości przepływów ze wszystkich stacji 

wodowskazowych zlokalizowanych na obszarze wybranych zlewni, wielkość opadu, temperaturę, 

prędkości wiatru, wilgotność względną i radiację (danych IMGW-PIB, które należy poddać interpolacji 

przestrzennej) oraz danych umożliwiających zobrazowanie zlewni w przestrzeni cyfrowej 

obejmujących: numeryczny model terenu opracowany techniką LIDAR, sieć hydrograficzną w skali  

1: 10 000 (MPHP10), użytkowanie terenu z podziałem na tereny zurbanizowane, tereny rolne (typy  

i rodzaje upraw z dokładnością do działki ewidencyjnej), lasy, strefy podmokłe i wody, typy/klasy gleb 

wraz z charakterystykami fizycznymi – mapa glebowa w skali min. 1: 100 000, wielkości poborów  

i zrzutów. 

2. Zlewnia modelowana będzie się składać ze zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

lub mniejszych (jeżeli będzie to zasadne), zawartych w opracowaniu pn. „Aktualizacja wykazu JCWP  

i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód 



części wód” (2015 r.) oraz „Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10” 

Wybrany model musi mieć możliwość generowania danych dla każdego przekroju obliczeniowego 

będącego jednocześnie zamknięciem (punktem ujściowym) dla każdej JCWP zlokalizowanej na 

wybranych zlewniach modelowych. Zamknięcie zlewni modelowanej musi znajdować się na 

zamknięciu zlewni JCWP.  

3. Model ilościowy będzie stanowić bazę do opracowania modelu jakościowego oraz będzie miał 

możliwość generowania danych dotyczących natężenia przepływów dobowych we wszystkich 

wyznaczonych przekrojach obliczeniowych będących jednocześnie zamknięciem poszczególnych 

JCWP. 

4. Model podlegać będzie kalibracji oraz weryfikacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w metodyce 

opracowanej w ramach „Identyfikacji presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy – Część III: 

Opracowanie modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń". Ewentualne odstępstwa od metodyki 

muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

5. W trakcie realizacji Etapu I Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia raz w miesiącu we 

wspólnych spotkaniach Grupy roboczej „Pogłębiona analiza presji zlewni Pilicy” z Grupą roboczą 

„System wspierania decyzji do zarzadzania Zbiornikiem Sulejów” 

 

Etap II: Budowa, kalibracja i weryfikacja modelu hydrologicznego w zakresie jakości wody  

Model jakościowy ma być wykonany zgodnie z metodyką opracowaną w ramach „Identyfikacji presji 

w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy – Część III: Opracowanie modelu obliczania ładunków 

zanieczyszczeń". Ewentualne odstępstwa od metodyki muszą być uzgodnione z Zamawiającym.  

W trakcie budowy, kalibracji i weryfikacji modelu hydrologicznego w etapie II należy uwzględnić 

następujące wymagania: 

1. Model jakościowy będzie opracowany na podstawie danych z okresu co najmniej 10 lat,  

z uwzględnieniem co najmniej danych ze wszystkich punktów monitoringu jakości wód prowadzonego 

w ramach realizacji Programu Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych w zlewni oraz 

na podstawie danych o zanieczyszczeniach pochodzących ze:  

- źródeł punktowych: lokalizacja poszczególnych oczyszczalni ścieków (komunalne i przemysłowe), 

stawów rybnych, składowisk odpadów wraz charakterystyką  odprowadzanych do rzeki zanieczyszczeń 

(ilość ścieków, azot ogólny, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot organiczny, fosfor 

ogólny, fosfor organiczny, fosfor mineralny, fosfor fosforanowy, zawiesina ogólna, BZT5). 

- źródeł obszarowych: typy/klasy gleb wraz z informacją o ich chemizmie (azot, fosfor); dawki nawozów 

mineralnych i naturalnych (gnojówka, gnojowica, obornik); zabiegi agrotechniczne prowadzone  

w zlewni; chów i hodowla zwierząt (dane dotyczące pogłowia zwierząt hodowlanych na obszarze 

zlewni); ludność niepodłączona do sieci kanalizacyjnej; spływy z obszarów zurbanizowanych; depozycja 

atmosferyczna; tło geochemiczne. 

2. Model jakościowy będzie miał na celu generowanie danych dotyczących ładunków dobowych oraz 

stężeń zanieczyszczeń (azotu ogólnego i azotanowego, fosforu ogólnego i fosforanowego, zawiesiny 

ogólnej) we wszystkich wyznaczonych przekrojach obliczeniowych będących jednocześnie 

zamknięciem poszczególnych zlewni JCWP, uwzględniając przy tym warunki dopływu zanieczyszczeń 

ze zlewni znajdujących się powyżej oraz naturalne procesy występujące na zlewni, takie jak 

samooczyszczanie rzeki.  



3. Model ma za zadanie określić wielkość ładunków wybranych zanieczyszczeń pochodzących z obszaru 

każdej JCWP w podziale na czynniki sprawcze (zgodnie z załącznikiem 1c WFD Reporting Guidance 

2016, m.in.: rolnictwo, przemysł, erozja, transport, urbanizacja w tym gospodarka komunalna, inne) 

oraz źródło (punktowe, obszarowe/rozproszone, inne). 

4. Model podlegać będzie kalibracji oraz weryfikacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w metodyce 

opracowanej w ramach „Identyfikacji presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy – Część III: 

Opracowanie modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń". 

5. W trakcie realizacji Etapu I Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia raz w miesiącu we 

wspólnych spotkaniach Grupy roboczej „Pogłębiona analiza presji zlewni Pilicy” z Grupą roboczą 

„System wspierania decyzji do zarzadzania Zbiornikiem Sulejów” 

Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia w pozyskiwaniu danych na potrzeby realizacji pracy od 

instytucji zewnętrznych. 

 

3. PRODUKTY ZAMÓWIENIA 

Etap I 

• Model ilościowy  

‐ Struktura modelu 

‐ Protokół z kalibracji i weryfikacji 

Etap II 

• Model jakościowy  

‐ Struktura modelu 

‐ Protokół z kalibracji i weryfikacji 

‐ Baza – wielkość ładunków i stężeń na zamknięciu JCWP 

• Synteza pracy 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach, z podziałem na etapy: 

Etap I: Budowa, kalibracja i weryfikacja modelu hydrologicznego w zakresie ilości wody 

 – do 30.09.2022 włącznie 

Etap II: Budowa, kalibracja i weryfikacja modelu hydrologicznego w zakresie jakości wody 

– do 31.05.2023 włącznie 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

Wykonawca składający ofertę  zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia 

będzie dysponował zespołem, który skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego 

postępowania, w skład którego wchodzić będą specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie 



niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej osoby o następującym doświadczeniu, 

wykształceniu i kwalifikacjach (wszystkie wymagania dla osób na danym stanowisku muszą być 

spełnione łącznie): 

3 specjalistów ds. modelowania hydrologicznego w środowisku GIS posiadających minimum 5-letnie 

doświadczenie w dziedzinie modelowania udokumentowane co najmniej: 

- trzema zakończonymi projektami w ciągu ostatnich 5 lat, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto 

każdy z zakresu modelowania ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych z wykorzystaniem 

modelu SWAT; 

- trzema publikacjami naukowymi w czasopismach ze współczynnikiem wpływu (IF) z zakresu 

modelowania ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych z wykorzystaniem modelu SWAT  

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. 

 

 

 

 

 

 


