
 

 
Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………….. 

                 Załącznik do Zapytania ofertowego 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY (SOPU)  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 6a, z wyłączeniem 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015, poz.2164 ze zm.),  

NA: 

 
Wykonanie badania dotyczącego inwentaryzacji ilości zdeponowanych odpadów 

eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na 

terenie województwa dolnośląskiego w latach 2010 – 2016 w czynnych zakładach 

górniczych realizowanego w ramach projektu CircE (European regions toward circular 

economy) w ramach programu INTERREG Europe  

 

CPV 79300000-7 

CPV 73110000-6 

 

1) Uzasadnienie wykonanie badania 

Badanie dotyczące inwentaryzacji ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych 

powstałych przy wydobywaniu i przeróbce surowców  skalnych na terenie województwa 

dolnośląskiego w latach 2010 – 2016 w czynnych zakładach górniczych realizuje jedno  

z zadań projektowych projektu CircE, a ponadto wpisuje się w jedną z inteligentnych 

specjalizacji  Dolnego Śląska.  

Projekt CircE to projekt międzynarodowy realizowany w ramach programu Interreg 

Europa. Liderem projektu jest Region Lombardii, a pozostali partnerzy reprezentują: 

Województwo Dolnośląskie, Region Katalonii,   Region Gelderland, Stowarzyszenie Miast 

i Gmin Słowenii, Londyński Zarząd ds. Odpadów i Recyclingu, Miasto Sofia  oraz Creation 

Development EcoEnterpreises z Regionu Hautse - de – France. Celem projektu  jest 

stworzenie instrumentów politycznych w zakresie regionalnych gospodarek o obiegu   

zamkniętym. Projekt będzie dotyczył wymiany doświadczeń w zakresie właściwego 

planowania strategicznego w obszarze cyrkularnej gospodarki, jak również 



 

organizowania współpracy pomiędzy regionami w tworzeniu międzyregionalnych 

„łańcuchów wartości” intensyfikujących współpracę podmiotów z różnych stron Europy, 

chcących prowadzić działalność biznesową w poszanowaniu zasad ekologii przemysłowej 

oraz idei C2C (Cradle to Cradle – „Od kołyski po kołyskę”).  

Na pierwszych spotkaniach partnerów projektowych ustalono, że każdy z partnerów 

wskaże najważniejsze obszary tematyczne wpisujące się w szeroko rozumianą tematykę 

Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Następnie w tych wskazanych przez partnerów 

obszarach będzie prowadzona dalsza współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie 

regionalnym i pomiędzy partnerami projektu na poziomie międzynarodowym. 

Województwo dolnośląskie wskazało na kluczowe z punktu widzenia regionu i wpisujące 

się w tematykę GOZ obszary: bioodpadów i kopalnianych odpadów poeksploatacyjnych. 

Jedną z ważnych kwestii przed jaką stoi przemysł w regionie jest sensowne 

zagospodarowanie istniejących i niewykorzystywanych zasobów, które składowane są  

w postaci odpadów poeksploatacyjnych na terenie działających w regionie zakładów 

górniczych. Nie będzie to jednak możliwe bez wcześniejszej dokładnej inwentaryzacji 

ilości odpadów. Dane o ilości odpadów eksploatacyjnych w regionie znajdują się  

w różnych bazach danych na poziomie krajowym i regionalnym. Konieczne jest ich 

zebranie, właściwe zestawienie i przestrzenne przedstawienie najważniejszych miejsc 

składowisk poszczególnych odpadów. Dopiero na podstawie tej wiedzy można sensownie 

rozpocząć planowanie ewentualnego zagospodarowania skatalogowanych materiałów,  

w oparciu o istniejące już metody i rozwiązania stosowane w Polsce i Europie.  Bądź też 

na tej bazie rozwijać prace B+R w regionie prowadzące do opracowywania nowych 

technologii przetwórczych, uwzględniających specyfikę rodzajową odpadów. 

   

2) Cel główny badania 

Celem głównym badania jest inwentaryzacja ilości zdeponowanych odpadów 

eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na 

terenie województwa dolnośląskiego w latach 2010 – 2016 w czynnych zakładach 

górniczych wraz ze wskazaniem na mapach ich rozmieszczenia i struktury oraz  wskazania 

zakładów górniczych na Dolnym Śląsku, w których wskazane odpady są składowane. 

Celem badania jest również wskazanie listy minimum 5 przedsiębiorstw, których odpady 

(ze względu na zinwentaryzowaną ilość,  charakter i  skład rodzajowy) mogłyby w ciągu 

najbliższych 3 lat znaleźć zastosowanie na cele produkcji przemysłowej (przy założeniu 

wykorzystania znanych na świecie lub/i nowych technologii). 

 



 

3) Zakres terytorialny:  

 

Województwo dolnośląskie 

 

4) Próba badawcza:  

Wszystkie prowadzące działalność wydobywczą na obszarze województwa 

dolnośląskiego zakłady górnicze w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze. 

5) Przedmiot badania 

Wykonawca dokona inwentaryzacji odpadów eksploatacyjnych w czynnych zakładach 

górniczych prowadzących działalność wydobywczą na obszarze Województwa 

Dolnośląskiego w zakresie następujących surowców skalnych: 

a) surowców bentonitowych, 

b) dolomitów, 

c) glin ceramicznych, 

d) glin ogniotrwałych, 

e) kamieni łamanych i bocznych, w tym: 

- skał manganowych: 

- bazaltów, 

- gabra, 

- granitów, 

- granodiorytów, 

- melafirów, 

- porfirów, 

- sjenitów. 

- skal metamorficznych: 

- amfibolitów, 

- serpentynitów, 

- gnejsów, 

- marmurów. 

- skał osadowych: 

- wapieni, 

- dolomitów, 

- kwarcytów. 

f) kwarcu żyłowego, 

g) łupków fil litowych, 



 

h) łupków kwarcytowych, 

i) łupków łyszczykowych, 

j) magnezytów, 

k) piasków i żwirów. 

Zinwentaryzowane dane zostaną przedstawione w postaci dodatkowego załącznika, 

dołączonego do Raportu końcowego, w postaci tabelarycznej, zawierające wskazane 

informacje atrybutowe (nazwa kopaliny, wielkość odpadów (w tonach)) w podziale na 

jednostki administracyjne (powiaty). 

Ponadto Wykonawca przedstawi listę czynnych zakładów górniczych prowadzących 

działalność wydobywczą na obszarze województwa dolnośląskiego w zakresie 

wskazanych powyżej surowców skalnych.  

Wykonawca, wykorzystując swoje kompetencje i stan wiedzy w zakresie stosowanych 

lub/i dostępnych technologii przetwórczych odpadów eksploatacyjnych przeanalizuje 

zebrane dane i zarekomenduje Zleceniodawcy listę minimum 5 przedsiębiorstw, których 

odpady (ze względu na zinwentaryzowaną ilość,  charakter i  skład rodzajowy) mogłyby w 

ciągu najbliższych 3 lat znaleźć zastosowanie na cele produkcji przemysłowej (przy 

założeniu wykorzystania znanych na świecie lub/i nowych technologii). Wybór powinien 

wskazywać możliwe zastosowania odpadów po ich przetworzeniu. 

Wykonawca opracuje, w postaci kolejnego załącznika do Raportu końcowego, strukturę 

bazy danych w środowisku GIS zawierającą wskazane informacje atrybutowe (nazwa 

kopaliny, wielkość odpadów (w tonach)), w podziale na jednostki administracyjne 

(powiaty). Na podstawie opracowanej bazy danych GIS Wykonawca przedstawi w 

układzie powiatowym przestrzenne zróżnicowanie odpadów (pod względem nazwy 

kopaliny oraz wielkości odpadów) wraz z prezentacją wyników na mapach 

wykonywanych metodą kartodiagramu (symbolizacja wykresami kołowymi bądź 

słupkowymi). Dane wykorzystane do budowy kartodiagramu muszą być bezpośrednio 

pobierane z bazy danych GIS. Zamawiającemu należy dostarczyć kompozycję mapową 

zaprojektowaną i wykonaną w środowisku GIS.  

Mapy należy dostarczyć Zamawiającemu w formie wydrukowanej w skali 1:25000 oraz  

w pliku PDF. 

6) Warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 

usługi, polegające na przeprowadzeniu badań/analiz, których przedmiotem była 

możliwość pozyskania i zagospodarowanie surowców skalnych lub zagospodarowania 

odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobyciu i przeróbce surowców skalnych 



 

pochodzących z działalności górniczej. Ponadto Wykonawca musi dysponować co 

najmniej jednym stanowiskiem oprogramowania MapInfo Professional lub 

równoważnym, służącym do wizualizacji i analizowaniu danych przestrzennych. 

 

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować Zespołem Wykonawczym składającym się 

co najmniej z 3 osób, w tym: 

a)Kierownika zamówienia, który: 

-  posiada wykształcenie wyższe, oraz 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zarządzał/kierował co 

najmniej 2 zakończonymi badaniami lub analizami, z których co najmniej jedno/a był/a o 

wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych brutto. 

b) Eksperta merytorycznego ds. zagospodarowania odpadów eksploatacyjnych, który: 

- posiada minimum stopień doktora nauk technicznych i uprawnienia geologiczne 

kategorii II, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra ochrony środowiska, 

zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do 

wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, oraz 

- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiadał za realizację 

co najmniej 2 zakończonych badań/analiz dot. możliwości pozyskania  

i zagospodarowania surowców skalnych lub zagospodarowania odpadów 

eksploatacyjnych powstających przy wydobyciu i przeróbce surowców skalnych 

pochodzących z działalności górniczej. 

c) Eksperta ds. badań jakościowych, który: 

- posiada wykształcenie wyższe, oraz 

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiadał za realizację 

metod jakościowych w co najmniej 2 zakończonych badaniach/analizach, w tym co 

najmniej w jednym zakończonym badaniu/analizie w prezentacji wyników wykorzystano 

oprogramowanie MapInfo Professional lub równoważne. 

d) Eksperta ds. badań ilościowych, który: 

- posiada wykształcenie wyższe, oraz 

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiadał za realizację 

metod ilościowych w co najmniej 2 zakończonych badaniach/analizach. 

 

Zamawiający dopuszcza, iż jedna osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje 

jednocześnie o ile wykaże, że spełnia warunki dla obu tych funkcji.  

7) Sposób przeprowadzenia badania 

 

Badanie ma dostarczyć rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na wskazane w celu 

głównym badania zagadnienia. Wykonawca przedstawi spójną koncepcję realizacji 



 

badania, która zamieszczona zostanie w Raporcie Metodologicznym. W Raporcie 

Metodologicznym zostanie również przedstawiona metodyka badania.  

 

Inwentaryzację odpadów eksploatacyjnych Wykonawca wykona w oparciu o dostępne 

dane archiwizowane w okresie od 2010 do 2016 roku. Wykonawca skorzysta  

z istniejących baz danych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego (Wydział Środowiska), Okręgowy Urząd Górniczy z siedzibą we  

Wrocławiu i w Państwowym Instytucie Geologicznym z siedzibą w Warszawie. W celu 

pozyskania dodatkowych danych Wykonawca może skorzystać z innych baz danych 

dotyczących przedmiotu badania, o czym poinformuje Zamawiającego.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawnej i terminowej realizacji badania oraz 

współpracy z Zamawiającym, w tym: 

a) konsultowania – na etapie sporządzania Raportu Metodologicznego – problemów 

badawczych, 

b) przygotowania kwestionariuszy/scenariuszy/materiałów do badania, 

c) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania, kontakt telefoniczny i e-

mail, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych) – przewidziane są minimum 3 

spotkania: dwa spotkania konsultacyjne, podczas których Wykonawca zaprezentuje 

efekty prac oraz jedno spotkanie, na którym Wykonawca zaprezentuje wnioski płynące  

z Raportu końcowego. Spotkania odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub miejscu 

przez niego wskazanym (każde z nich powinno być uzgodnione z przynajmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem); 

d) informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach 

istotnych dla realizacji badania (na bieżąco); 

  

Za minimum metodyczne wykonania badania należy uznać wykonanie przez Wykonawcę 

Analizy danych wtórnych (Desk research) – w oparciu o dane pozyskane w bazach 

danych wskazanych powyżej i innych zaproponowane przez Wykonawcę. Od Wykonawcy 

oczekuje się przedstawienia koncepcji wykorzystania metody Desk research. Na etapie 

przygotowania Raportu metodologicznego Zamawiający może nakazać Wykonawcy 

zaktualizowanie danych lub uzupełnienie Analizy o dodatkowe dokumenty, które nie 

wykraczają poza cele badania.  

 

Wykonawca realizując badanie powinien pozyskać niezbędne dane samodzielnie. 

Wykonawca powinien sprecyzować na pierwszym spotkaniu, jakie dokumenty i dane 

zamierza wykorzystać w trakcie realizacji badania.  

 



 

Wykonawca w trakcie procesu badawczego powinien zaproponować wykorzystanie 

innych źródeł wiedzy, stanowiących dane wtórne, w tym dokumenty unijne i krajowe, 

mające istotny wpływ na realizację celów badania. 

Na etapie realizacji umowy wybrany Wykonawca będzie konsultował wszelkie narzędzia 

badawcze z Zamawiającym. 

8) Sposób prezentacji badania/produkty badania: 

 

W ramach badania sporządzony zostanie Raport metodologiczny, projekt Raportu 

końcowego i wersja ostateczna Raportu końcowego wraz załącznikami w postaci 

tabelarycznego zestawienia pozyskanych danych oraz map wykonanych w środowisku 

GIS. Do Raportu dołączona zostanie prezentacja multimedialna. 

Wszystkie raporty, zestawienia, opis map oraz prezentacja multimedialna sporządzone 

zostaną w języku polskim. 

Raport metodologiczny oraz projekt Raportu końcowego zostaną dostarczone 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej w pliku MS Word, natomiast wersja ostateczna 

Raportu końcowego w wersji: 

 elektronicznej w pliku MS Word i PDF,  

 elektronicznej w pliku MS Word dostosowanej do użytku osób niepełnosprawnych, 

 papierowej w dwóch egzemplarzach wydruku kolorowego w formacie A4. 

 Tabelaryczne zestawienie danych (nazwa kopalin, wielkość odpadów (w tonach)) w 

formacie pliku Excel (Załącznik nr 1) 

 Mapy w formie wydrukowanej w skali 1:25000 oraz w pliku PDF (Załącznik nr 2)  

 

Wersja elektroniczna pliku MS Word dostosowana do użytku osób niepełnosprawnych – 

wersja ostateczna Raportu końcowego opracowana z zastosowaniem wskazówek 

Pomocy pakietu Office (dostępnych pod linkiem: https://support.office.com/pl-

pl/article/Tworzenie-dokumentów-programu-Word-z-ułatwieniami-dostępu-D9BF3683-

87AC-47EA-B91A-78DCACB3C66D ) dotyczących tworzenia dokumentów programów 

Word z ułatwieniami dostępu. Zamawiający sprawdzi, poprawność zastosowania 

wskazówek Pomocy pakietu Office za pomocą narzędzia „Sprawdzanie ułatwień dostępu” 

(https://support.office.com/pl-pl/article/Sprawdzanie-czy-nie-wyst%c4%85pi%c5%82y-

problemy-z-u%c5%82atwieniami-dost%c4%99pu-a16f6de0-2f39-4a2b-8bd8-

5ad801426c7f?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL ) i uzna dokument za prawidłowo dostosowany 

do użytku osób niepełnosprawnych, gdy narzędzie to nie wykaże po sprawdzeniu 

dokumentu żadnego Błędu ani Ostrzeżenia. 

https://support.office.com/pl-pl/article/Tworzenie-dokumentów-programu-Word-z-ułatwieniami-dostępu-D9BF3683-87AC-47EA-B91A-78DCACB3C66D
https://support.office.com/pl-pl/article/Tworzenie-dokumentów-programu-Word-z-ułatwieniami-dostępu-D9BF3683-87AC-47EA-B91A-78DCACB3C66D
https://support.office.com/pl-pl/article/Tworzenie-dokumentów-programu-Word-z-ułatwieniami-dostępu-D9BF3683-87AC-47EA-B91A-78DCACB3C66D
https://support.office.com/pl-pl/article/Sprawdzanie-czy-nie-wyst%c4%85pi%c5%82y-problemy-z-u%c5%82atwieniami-dost%c4%99pu-a16f6de0-2f39-4a2b-8bd8-5ad801426c7f?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
https://support.office.com/pl-pl/article/Sprawdzanie-czy-nie-wyst%c4%85pi%c5%82y-problemy-z-u%c5%82atwieniami-dost%c4%99pu-a16f6de0-2f39-4a2b-8bd8-5ad801426c7f?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
https://support.office.com/pl-pl/article/Sprawdzanie-czy-nie-wyst%c4%85pi%c5%82y-problemy-z-u%c5%82atwieniami-dost%c4%99pu-a16f6de0-2f39-4a2b-8bd8-5ad801426c7f?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL


 

Raport metodologiczny powinien zawierać: 

1. Opis etapów realizacji badania. 

2. Harmonogram realizacji badania (z dokładnością przynajmniej do tygodnia) wraz  

z rozdysponowaniem zadań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków 

zespołu badawczego. 

3. Projekty narzędzi badawczych.  

4. Wykaz materiałów źródłowych, które zostaną wykorzystane w trakcie badania. 

 

Raport końcowy powinien mieć następującą strukturę: 

1. Streszczenie raportu (najważniejsze wyniki całego badania), 

2. Spis treści, 

3. Wprowadzenie (w tym: cel i zakres badania), 

4. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu, 

5. Opis wyników badania wraz z rekomendacjami. 

6. Tabelaryczne zestawienie danych (nazwa kopalin, wielkość odpadów (w tonach)) w 

formacie pliku Excel (Załącznik nr 1). 

7. Mapy w formie wydrukowanej w skali 1:25000 oraz w pliku PDF (Załącznik nr 2).  

 

Prezentacja multimedialna Raportu końcowego 

Dodatkowo, Wykonawca wraz z ostateczną wersją Raportu końcowego dostarczy 

prezentację multimedialną (PPT lub PPTX) zawierającą co najmniej: 

• Cel badania; 

• Zakres badania; 

• Opis stosowanych metodyk; 

• Zestawienie danych w podziale na nazwy kopalin i wielkość odpadów (w tonach) 

 • Najważniejsze wnioski z badania; 

 

9) Harmonogram realizacji zamówienia 

 

Wykonawca  przedstawi prawidłowo wykonaną wersję ostateczną (po poprawkach) 

Raportu końcowego z badania spełniającego wszystkie wymogi – do 90 dni od dnia 

podpisania umowy.   



 

 

Realizacja badania przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem: 

 

1. W terminie do 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt Raportu 

metodologicznego, w którym zostanie zaproponowana koncepcja realizacji badania: 

· projekt Raportu zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej w postaci 

zapisu cyfrowego w edytorze tekstu WORD; 

· przedstawienie projektu Raportu nastąpi na pierwszym z trzech spotkań i będzie mieć 

formę prezentacji multimedialnej (w siedzibie Zamawiającego), po wcześniejszym 

zapoznaniu się Zamawiającego z treścią Raportu. 

·  w terminie do 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę projektu Raportu 

metodologicznego Zamawiający będzie mógł dokonać modyfikacji lub uzupełnienia 

koncepcji badania. 

2. W terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni i przedłoży  

w formie elektronicznej w postaci zapisu cyfrowego w edytorze tekstu WORD(e-mail) 

ostateczną wersję Raportu metodologicznego, uzupełnioną o ewentualne uwagi 

wniesione przez Zamawiającego; 

3. W terminie do 75 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży w formie 

elektronicznej, w języku polskim w postaci zapisu cyfrowego w edytorze tekstu WORD 

(e-mail) projekt Raportu końcowego oraz zaprezentuje go Zamawiającemu (prezentacja 

multimedialna w siedzibie Zamawiającego). W terminie do 7 dni od dnia przedstawienia 

Raportu Zamawiający będzie mógł wnieść ewentualne uwagi; 

4. W terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu Raport końcowy w wersji drukowanej w formacie A4 (cztery 

egzemplarze) i w formie elektronicznej w edytorze tekstu WORD (e-mail, CD-ROM), w 

wersji elektronicznej dostosowanej do użytku osób niepełnosprawnych wraz z prezentacją 

multimedialną Raportu. 

 

10) Finansowanie zamówienia 

Z uwagi na to, iż umowa zostanie przedstawiona do współfinansowania przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Współpracy INTERREG Europa, 

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich materiałów i dokumentów 

powstałych w toku realizacji umowy logotypem Programu oraz logotypem Dolnego 

Śląska wzorując się na rodzaju tych logotypów i układzie umieszczonym w górnej stopce 

niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

 


