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siedziba: Urząd Gminy w Turawie 
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                       e – mail: ug@turawa.pl 
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OŚ.6324.2.2023.DP  

                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE  

„Wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego z całej powierzchni  
Jeziora Średniego w Turawie ” 

 
w ramach zadania pn.: „Ochrona wód Jeziora Średniego w Turawie poprzez ograniczenie 

nadmiernego rozrostu wywłócznika kłosowego”  

Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na kwotę  nieprzekraczającą wartości 130 000,00 zł netto 

 
Wójt Gminy Turawa zaprasza do zaprasza do składania ofert cenowych na zamówienie pn.: 

 
„Wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego z całej powierzchni 

Jeziora Średniego w Turawie ” 
 
 
 
Zamawiający :                                                                              Nabywca: 
Gmina Turawa                                                                              Gmina Turawa 
ul. Opolska 39c                                                                             ul. Opolska 39c  
46-045 Turawa                                                                              46-045 Turawa 
NIP: 991-04-51-595,                                                                     NIP: 991-04-51-595, 
REGON: 531413320                                                                      REGON: 531413320 
 
adres do korespondencji:  
 Urząd Gminy Turawa  
 ul. Opolska 39c  
 46-045 Turawa 
 tel. 77 4212 072  
 fax. 77 4212 073 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 
1. Wykonanie mechanicznego zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego z całej powierzchni 

Jeziora Średniego w Turawie za pomocą specjalistycznego sprzętu pływającego, wraz ze 
zbieraniem i usuwaniem zebranej biomasy z toni jeziora oraz deponowaniem jej we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach zadania pn.: „Ochrona wód Jeziora 
Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu wywłócznika kłosowego”.  

2. W ramach niniejszej zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do mechanicznego 
usunięcia glonu nitkowatego z toni zbiornika Jeziora Średniego w Turawie.  

http://www.turawa.pl/
mailto:ug@turawa.pl


3. Celem działań jest przywrócenie równowagi biologicznej środowiska przyrodniczego 
zbiornika i bioróżnorodności bez ingerencji w ekosystem wodny i nie zaburzając 
dotychczasowych efektów rewitalizacji w/w jeziora. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie 
zamówienia w taki sposób aby w/w cel został osiągnięty, tym samym Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić prace w sposób nie powodujący szkód w środowisku. 

4. Zabiegi mechanicznego usuwania mają być przeprowadzane za pomocą specjalistycznego 
sprzętu pływającego do tego celu przystosowanego i dopuszczonego do prac w środowisku 
wodnym, pozwalającego jednocześnie w trakcie wykonywanych prac na zbieranie 
roślinności – usunięte ze zbiornika części roślin nie mogą być pozostawione w zbiorniku. 

5. Minimalna głębokość usuwania:  1,00 m pod powierzchnią wody. 
6. Wykonawca zapewnia niezbędną obsługę do wykonania zamówienia w odpowiedniej ilości 

uprawnionych pracowników, zapewniających wykonanie prac. 
7. Przetransportowanie z wody, wydobycie, wynoszenie i odłożenie zebranej biomasy na brzeg 

Jeziora Średniego w Turawie jest obowiązkiem Wykonawcy. 
8. Miejsce deponowania zebranej biomasy zostanie wskazane przez Zamawiającego -  brzeg 

zbiornika w rejonie ul. Średniej. Zebrana biomasa będzie następnie odbierana przez podmiot 
świadczący usługi w tym zakresie, w celu dalszego zagospodarowania biomasy. Miejsce 
deponowania zostało zaznaczone na mapie poglądowej Jeziora Średniego – Załącznik nr 1 do 
niniejszego Zapytania. 
Zamawiający wymaga, aby sprzęt był sprawny i nie powodował żadnych zanieczyszczeń                      
w środowisku wodnym zbiornika. Na tą okoliczność Wykonawca składa Oświadczenie, 
będące integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego – Załącznik nr 2.  

9. Zamawiający wymaga szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania 
zamówienia. W związku z tym, Wykonawca obowiązany jest do złożenia oświadczenia,                      
że dokonał wizji w terenie w celu określenia wartości zamówienia i zapoznania się ze 
zbiornikiem wodnym, na którym należy wykonać prace, a także zdobył konieczne informacje 
do realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa znajduje się w treści 
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do mniejszego Zapytania. 

10. Z uwagi na rekreacyjno-turystyczne wykorzystanie zbiornika, Zamawiający wymaga aby prace 
były przeprowadzane w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób korzystających ze zbiornika. 

11. OPIS Jeziora Średniego w Turawie: powierzchnia zbiornika stanowiąca grunty pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi wynosi - 20,8739 ha, powierzchnia lustra wody – 16,5 ha, 
głębokość zmienna, maksymalna głębokość – 5,2 m. Na jeziorze znajduje się wyspa  
o powierzchni około 0,3 ha. Mapa poglądowa Jeziora Średniego w Turawie z zaznaczonymi 
skupiskami makrofitów (stan na rok 2022) załączona w niniejszym zapytaniu ofertowym 
(Załącznik Nr 1). Na zbiorniku od kilku lat znajdują się liczne skupiska wywłócznika kłosowego, 
od roku 2020 dodatkowo zbiorowiska glonu nitkowatego. 
Aktualna funkcja jeziora - rekreacyjno – turystyczna, wędkarska.  

12. Zamawiający określa ilości zebranej biomasy w dwóch ostatnich latach poprzedzających 
realizację przedmiotu zamówienia: w 2021 r. – 7,52 Mg (po odwodnieniu), w 2022 r.  
– 6,90 Mg (po odwodnieniu). Ilości te mogą wzrosnąć lub zmaleć w zależności od 
intensywności wzrostu wywłócznika kłosowego i glonu nitkowatego na zbiorniku. Ilości 
zostały określone na podstawie kart przekazania odebranej biomasy i nie są zależne od 
Zamawiającego, należy je traktować jako orientacyjne. 
 
II. WYMAGANIA:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne, Ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody, a także zgodnie z obowiązującymi normami i innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  
w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie zbiornika Jeziora 



Średniego w Turawie. 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem sprzętu 

niezbędnego do wykonania zamówienia - wskazanego w Zapytaniu Ofertowym. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania urządzeń i sprzętu zgodnych pod względem 

jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. 
 

 
III. WARUNKI, MIEJSCE I TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Jezioro Średnie w Turawie - powierzchnia  całego zbiornika;  
2. Termin wykonania zamówienia: sezon wegetacyjny w 2023 roku, najpóźniej do 30 dni 

kalendarzowych, licząc od daty rozpoczęcia  prac, jednak nie dłużej niż do 10 lipca  
2023 r..  
Zakłada się, że w/w termin 30-stu dni wlicza wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika 
kłosowego oraz glonu nitkowatego z całego zbiornika, z zastrzeżeniem iż obowiązkiem 
Wykonawcy jest uwzględnienie odpowiedniego czasookresu intensywności i tempa 
wzrostu wywłócznika kłosowego oraz pojawienia się glonu nitkowatego. 

3. Zamawiający wymaga aby prace odbywały się  w sezonie wegetacyjnym wywłócznika 
kłosowego z uwzględnieniem odpowiedniego stadium rozwojowego (roślina w pełni 
wykształcona) z zastrzeżeniem, iż zaplanowanie prac, w tym termin rozpoczęcia prac 
nastąpi po dokonanej przez Wykonawcę wizji w terenie. Wizja w terenie przed 
rozpoczęciem prac winna być dokonana z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,  
w celu określenia czy makrofity osiągnęły odpowiedni wzrost. Zamawiający wymaga, aby 
wizja w terenie obejmowała przegląd zbiornika z wody (Zamawiający dysponuje sprzętem 
pływającym – łódź wiosłowa) oraz z lądu;  

4. na podstawie wizji w terenie do obowiązków Wykonawcy będzie należało odpowiednie 
zaplanowanie niezbędnego czasookresu na wykonanie przedmiotu zamówienia; 

5. w przypadku gdy roślina nie będzie w pełni wykształcona aby wykonać zabieg we 
wskazanym terminie, Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu w porozumieniu  
z Wykonawcą;  

6. w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz wystąpienia 
okoliczności nadzwyczajnych, których strony nie mogły przewidzieć w dacie zawierania 
umowy, uniemożliwiających wykonanie prac objętych przedmiotem umowy w terminie,  
o którym mowa w niniejszym Zapytaniu, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 
rozpocznie prace niezwłocznie po ustaniu tych okoliczności; 

7. Zamawiający zastrzega sobie rezygnację z wykonania usługi, jeżeli rozrost wywłócznika 
kłosowego w wyniku dotychczasowych zabiegów będzie ulegał zmniejszeniu, tym samym 
nie wystąpi konieczność wykonania prac – decyzja w tym zakresie będzie zależała tylko  
i wyłącznie od Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń;    

8. Termin prac musi być spójny z terminem, które należy zachować w związku  
z obowiązkiem dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia prac Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w trybie art. 118 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie 
przyrody.  

 
 

IV. W POSTĘPOWANIU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ WYKONAWCY, KTÓRZY: 
1. Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 
 



V. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI ORAZ DODATKOWEJ 
DOKUMENTACJI OKREŚLAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c 46-045 Turawa, w godzinach pracy Urzędu                          
(pon. 8.00-16.00, wt. - pt. 7.00-15.00), tel. 77 4212 072 wew. 123 lub 104, 105 fax 77 4212 
073, e-mail: ug@turawa.pl. 
Szczegółowych informacji udziela: Główny specjalista ds. ochrony środowiska pok. nr 43,  
tel. 77/ 4212 072 wew. 123 lub Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. 77/ 4212 072 wew. 105, pok. 35, e-mail: 
ug@turawa.pl.  
 

VI. KRYTERIA WYBORU:  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100%  

 

VII. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA ZAMÓWIENIA  
W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ: 

1. Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadanego sprzętu, wg wzoru – Załącznik Nr 2, 
obowiązkowo do oświadczenia należy dołączyć fotografie sprzętu/urządzenia; 

2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umiejętności, wg wzoru – Załącznik Nr 3; 
3. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć: Opis planowanych prac w ramach zamówienia, 

wykonany zgodnie z wzorem - Załącznik Nr 5;  
Uwaga: złożone oferty, których Opis planowanych prac w ramach niniejszego 
zamówienia będzie niezgodny z wymogami Zamawiającego będą odrzucone; 

4. Wymagane, jest aby do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego Rejestru Sądowego 
(KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
 
 

           VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:    
1. Oferta powinna być czytelna, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, 

zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2. W ofercie realizacji w/w usług określić należy cenę w taki sposób, aby obejmowała ona 
wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę 
czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu 
oraz koszty pośrednie oraz inne wymagane przepisami prawa. 

3. Ofertę na całość przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem 
Ofertowym Wykonawcy załączonym do niniejszego zapytania – Załącznik Nr 4. 

4. Cenę należy podać w formie ryczałtu, który określa art. 632 Kodeksu Cywilnego (t.j. z 2022 r. 
poz. 1360 z późn.zm.). Zamawiający za podstawę wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu niniejszego zamówienia przyjmie wynagrodzenie ryczałtowe.  

5. Oferta powinna obejmować cenę jednostkową netto i brutto za całe zamówienie 
(kompleksowe wykonanie zadania, w tym koszty transportu sprzętu do miejsca wykonania, 
itp.). 

6. Oferty niekompletne będą odrzucane.  
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
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VIII. ZAPŁATA: przelew, płatne 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę po przyjęciu i odebraniu przedmiotu zamówienia na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego.   
Uwaga: Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych przez cały czas w okresie 
obowiązywania umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

 
 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:  
Ofertę należy złożyć do dnia: 3 lutego 2023 r. do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego                                
- w Sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie ul. Opolska  39c, piętro I-sze, pokój nr 30  
z adnotacją: „Wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego z całej powierzchni Jeziora 
Średniego w Turawie  
lub  e-mailem na adres: ug@turawa.pl z adnotacją: „Wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika 
kłosowego z całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie ”.  

 

UWAGA:   

1. Zamawiający planuje wystąpić o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu na prace objęte niniejszym Zapytaniem ofertowym.                                                                                                                                                                                          
W przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków pochodzących z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania, 
Zamawiający zastrzega sobie w ramach umowy dostosowanie warunków realizacji 
zamówienia do warunków określonych przez Fundusz. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego 
tytułu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści Zapytania Ofertowego przed 
upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

 

 

Z up. WÓJTA 

/-/ MARIA BOCHAŃSKA  

       ZASTĘPCA WÓJTA 

 
 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik Nr 1 – Mapa poglądowa Jeziora Średniego w Turawie  
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu sprzętu, wg wzoru 
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umiejętności, wg wzoru  
4. Załącznik Nr 4 - Formularz Ofertowy 
5. Załącznik Nr 5 -  Opis planowanych prac w ramach zamówienia, wg wzoru 
6. Klauzula informacyjna   
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