
Załącznik  Nr 3

Istotne postanowienia umowy

I. Obowiązki wykonawcy:

1. Wykonanie „numerycznych (komputerowych) modeli opadowych (hydrodynamicznych)

umożliwiających  zidentyfikowanie  obszarów  zagrożonych  podtopieniami

i  bezodpływowych  przy  opadach  o  natężeniu  Q0,2%,  Q1%  i  Q10%,  wykonanych

w  aplikacjach  kompatybilnych  z  popularnymi  aplikacjami  GIS  –  np.  Esri  ArcMap,

QuantumGIS, skalibrowanych z zarejestrowanymi opadami i przepływami w korytach

w  oparciu  o  dane  hydro-meteorologiczne  z  okresu  co  najmniej  ostatnich  5  lat  w

zakresie wysokości opadów oraz innych podstawowych parametrów opadów w miarę ich

dostępności.

2. Wykonanie symulacji parametrów hydrometeorologicznych w zakresie prognozowanych

opadów  deszczu  do  roku  2050  zgodnie  z  przyjętym  scenariuszem  zmian  klimatu

(konieczne jest  przyjęcie do najmniej  jednego scenariusza zmian klimatu,  a w tym

zakładającego średni poziom zmian klimatu, np. A1B), uwzględniających co najmniej

następujące cechy opadów deszczu: czas trwania opadów deszczu, natężenie opadów

deszczu, maksymalną wysokość opadów deszczu (o określonym czasie trwania).

3. Zbudowanie  modelu  hydrodynamicznego  opad-odpływ  wykonać  za  pomocą  modelu

hybrydowego  1D-2D,  w  którym  przepływ  w  korytach  otwartych  jest  dynamicznie

połączony  z  przepływem  w  kanalizacji.  Model  dwuwymiarowy  (2D)  spływu

powierzchniowego  rozumieć  należy  jako  model,  w  którym  zadany  opad  spada  na

zdefiniowaną  powierzchnię  zlewni.  Model  oblicza  ścieżki  spływu  powierzchniowego

terenu zgodnie z jego topografią. Wynikiem takiego modelu powinny być: 

a) hydrogramy spływu z poszczególnych podzlewni,

b) prędkości i kierunki spływu powierzchniowego na całej powierzchni zlewni.

4. Wykonanie modelu w części symulacyjnej powinny uwzględniać planowane i dające się

przewidzieć zmiany zagospodarowania terenu zlewni w założonym horyzoncie czasu.  

5.   Wykonanie opracowania w języku nietechnicznym. 

6. Zamawiający  zaleca,  aby  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  miejsca  dotyczącego

wykonania dokumentacji,  celem uzyskania informacji,  które mogą być konieczne do

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania

wizji lokalnej w terenie poniesie Wykonawca.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia informacji i wyjaśnień do wykonanego

opracowania w trakcie  trwania konkursu.  Wykonawca zobowiązuje  się  do udzielenia

odpowiedzi Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu zapytania od Zamawiającego,

1



nie później jednak niż w ciągi 7 dni kalendarzowych. 

8. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wnoszenia  korekt  do  opracowania  na  każdym

etapie oceny projektu przez Instytucję Wdrażającą. 

9. Wykonawca  wykona  analizy  pracy  sieci  odwodnieniowej  dla  scenariusza  opadu

o  natężeniu  Q10% (zgodnie  z  przyjętym  scenariuszem  zmiany  klimatu)  dla  stanu

planowanej rozbudowy miasta.

Analiza powinna obejmować:

a)  Sprawdzenie  pracy  wszystkich  kanałów,  ich  maksymalnego  wypełnienia,

maksymalnej  przepustowości,  maksymalnej  prędkości  przepływu  oraz  kierunków

przepływu.

b) Określenie słabych punktów systemu odwodnieniowego mogących przyczyniać się

do  problemów  eksploatacyjnych  sieci,  w  tym  wskazanie  miejsc  ewentualnych

podtopień  wraz  z  obliczeniem  ilości  wody  wydostającej  się  z  systemu  oraz

wskazaniem obszarów podtopień.

c) Sprawdzenie możliwości  retencyjnych sieci,  w tym zaproponowanie regulatorów

przepływu  pozwalających  na  optymalne  wykorzystanie  zdolności  czasowego

przetrzymania wód opadowych w układzie.

d)  Sprawdzenie  działania  projektowanych  zbiorników retencyjnych  pod  kątem ich

optymalnego wykorzystania.

e)  Zaproponowanie  rozwiązań  pozwalających  na  optymalizację  pracy  sieci  dla

scenariusza  planowanej  rozbudowy,  z  wykorzystaniem  elementów  zielonej

infrastruktury.

10.Wykonawca  wykona  prezentację  multimedialną,  dynamiczną  animacji  pokazującej

proces  powstawania  ewentualnych  nadpiętrzeń  w  sieci  oraz  podtopień  będących

efektem  niewydolności  układu  odwodnieniowego  na  obszarze  projektu  dla  dwóch

scenariuszy opadowych, tj. opadu o natężeniu Q10% oraz Q1% (zgodnie z przyjętym

scenariuszem zmiany klimatu) dla stanu planowanej rozbudowy miasta. 

11.Wykonawca  przekaże  oprogramowanie  do  podglądu  danych  modeli  oraz  wyników

poszczególnych symulacji, (co najmniej 3 licencje jednostanowiskowe).

Aplikacja ma umożliwiać prezentację wyników za pomocą:

a) wykresów,

b) kolorowych animacji,

c) animowanych profili podłużnych,

d) serii czasowych,
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e) krzywych Q-H.

Przeglądarka wyników ma umożliwiać dodatkowo:

a) wczytywanie map tła w formatach *.bmp, *.tif oraz *.dxf,

b) graficzny podgląd i animację profilów podłużnych,

c) animację zmiany poziomu wypełnienia kanałów w czasie,

d) animację zmiany prędkość przepływu w kanałach,

e) poziom ścieków w węzłach,

f) analizę  błędu  poprzez  porównanie  danych  pomiarowych  oraz  danych

pochodzących z symulacji,

g) przeprowadzanie animacji danej sieci w różnych oknach przy różnych, zadanych

warunkach,

h) płynne  przechodzenie  do  dowolnego  kroku  animacji  poprzez  graficzne

przesuwanie suwaka.

12.Wraz  z  przekazaniem  licencji  oprogramowania  Wykonawca  jest  zobowiązany  do

przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania do podglądu wyników w

wymiarze  4  godzin  roboczych  dla  maksymalnie  8  osób  wskazanych  przez

Zamawiającego.  Szkolenie  ma  mieć  miejsce  w  siedzibie  Zamawiającego,  na

wskazanych przez Zamawiającego komputerach. Na czas szkolenia Wykonawca musi

dostarczyć  oraz  zainstalować  oprogramowanie  w  ilości  zgodnej  z  liczbą  osób

szkolonych.

II. Termin realizacji:

1. Wykonanie  i  przekazanie  modeli  hydrodynamicznych  (pkt.  I  ppkt  1-5)  oraz  danych

geoprzestrzennych  i  innych  informacji  niezbędnych  do  poprawnego  zweryfikowania

przez  Jednostkę  Wdrażająca  projekt,  wymieniony  w  opisie  przedmiotu  zamówienia

w pkt. I ppkt.12,: do dnia 20.02.2017 r.

2. Wykonanie analizy pracy sieci odwodnieniowej (pkt. I ppkt. 9), wykonanie prezentacji

multimedialnej (pkt.  I ppkt. 10) dostawa oprogramowania do podglądu wyników dla

trzech stanowisk komputerowych oraz szkolenie z jego obsługi w wymiarze  4 godz.

roboczych dla maksymalnie 8 osób wskazanych przez Zamawiającego  (pkt. I ppkt. 11

-12): do dnia 31.03.2017 r.

III. Przekazanie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą dokumentację:

1. Modele  hydrodynamiczne,  wydruk  –  4  egzemplarze,  oraz  zapisane  na  nośniku

elektronicznym  (CD  lub  DVD)  pliki  formatu  *.pdf,  *.odt,  *.doc,  *.dwg,  *.dxf  -
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4 egzemplarze, w terminie do dnia 20.02.2017 r.

2. Analiza  pracy  sieci  w  postaci  cyfrowej,  dokument  opisowy  oraz  mapy  tematyczne,

zapisane na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej zgeoreferowane do układu

PUWG 2000 pas 7 warstwy tematyczne: *.pdf, *.dwg, *.dxf - 2 egzemplarze,

3. Opis  projektu  wraz  z  wnioskami  z  prowadzonej  analizy  pracy  sieci  w  języku

nietechnicznym:  wydruk  –  2  egzemplarze,  oraz  pliki  formatu  *.pdf,  *.odt,  *.doc

zapisane na nośniku elektronicznym - 2 egzemplarze,

4. Analiza  pracy  sieci  przedstawiona  na  mapach  tematycznych,  wydruk  na  papierze

formatu nie większym niż A1 - 2 egzemplarze, oraz pliki formatu *.pdf, *.odt, *.doc

zapisane na nośniku elektronicznym - 2 egzemplarze,

5. Prezentacja multimedialna w postaci  cyfrowej zapisana na nośniku elektronicznym –

2 egzemplarze.

W terminie do dnia 31.03.2017 r.  Wykonawca przekaże pozostałe  dokumentacje

z pkt. III ppkt. 2-5.

IV. Warunki płatności

1. Wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma w dwóch

ratach.

1) I rata w wysokości 70% wartości zamówienia po wykonaniu przedmiotu umowy

i  złożeniu  do  siedziby  Zamawiającego  gotowego  dokumentu  w  zakresie

wykonania i przekazania modeli hydrodynamicznych;

2) II rata w wysokości 30% po zweryfikowaniu wniosku o dofinansowanie w części

dotyczącej wykonania przedmiotu umowy oraz przekazaniu analizy pracy sieci

odwodnieniowej,  prezentacji  multimedialnej  i  oprogramowania  wraz

z przeprowadzeniem szkolenia jego obsługi.

2. Wynagrodzenie obejmuje prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz wszelkie

inne prace i czynności, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca oraz należne

podatki.

V. Okres gwarancji:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane opracowanie.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia podpisania przez obie

strony – bez zastrzeżeń – protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania usuwania wad.

VI. Kary umowne

1. Formą  odszkodowania  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  są  kary

umowne.
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2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych

w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w usuwaniu niekompletności lub wad przedmiotu umowy  w wysokości

0,5%  łącznego  wynagrodzenia  netto  za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od

następnego dnia po upływie terminu określonego w wezwaniu do ich usunięcia;

2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy

lub  bezzasadnego odstąpienia  od umowy przez  Wykonawcę  -  w wysokości  30%

łącznego wynagrodzenia netto.
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