URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak:
Adresat:

Nadawca:

BONn-III-379/02/01/15, PO-II-379/ZZP-2/139/15

data:

WZÓR

tel.:
fax.:

Urząd Morski w Szczecinie
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ul. Światowida 16 c

tel.:
fax.:

03.08.2015 r.

91 44 03 341
(+48 91) 421 52 61

Dot.: Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Ilość Stron:

Pilne

Do recenzji

Proszę o komentarz

Proszę o odpowiedź

Proszę przekazać dalej

Urząd Morski, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, zaprasza do złożenia oferty
cenowej na wykonanie operatu wodnoprawnego, przygotowanie dokumentacji oraz złożenie
wniosku i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację
mechanicznej oczyszczalni ścieków deszczowych oraz odprowadzanie wód opadowych do
rzeki Odry wylotem W1, W2

znajdującym się na Bazie Oznakowania Nawigacyjnego

w Szczecinie przy ul. Światowida 16 c w Szczecinie.
Stan istniejący:
W 2005 r. Urząd Morski w Szczecinie uzyskał pozwolenie na wprowadzanie wód opadowych
z terenów utwardzonych i dachów obiektów budowlanych znajdujących się na Bazie
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie wylotem W-1 i W-2 do rzeki Odry. Pozwolenie
traci swoją ważność 2 października 2015 r.
Sieć kanalizacyjna dla wylotu W1 została wybudowana z rur PCV o Ø160 – 250. Wody
opadowe są zbierane z dachów dwóch budynków oraz przyległych do nich placów
utwardzonych. Przed wylotem W1 znajdują się szeregowo połączone: piaskownik i separator
koalescencyjny

STEJAX

stanowiące

urządzenia

zakładowej

oczyszczalni

ścieków

(o jednakowych gabarytach: średnica 1500, głębokość 3000, rura PCV Ø250). Wylot W-1
zlokalizowany jest w północno zachodnim rogu Basenu Portowego na działce nr 22/7.
Sieć kanalizacyjna dla wylotu W2 została wybudowana z rur kamionkowych o Ø150 – 300.
Wody opadowe są zbierane z dachów budynków: administracyjnego BONn, hali pław, stacji
transformatorowej, portierni, magazynu oraz przyległych do nich placów utwardzonych.
Wylot W-2 zlokalizowany jest na działce nr 23/1, km 8 + 600 rzeki Odry.
W posiadaniu bazy znajdują się: dokumentacja techniczna dla zakładowej oczyszczalni
ścieków, wyniki badań jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Odry wykonywanych
z częstotliwością raz na pół roku, decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 3 października
2005 r., operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych z terenu
bazy z 2005 r.
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Zakres prac:
1. Wykonanie operatu wodnoprawnego.
2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia oraz złożenie wniosku
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
3. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
Operat oraz dokumentację i wniosek należy sporządzić w 5 egz. W wersji drukowanej
i dodatkowo w wersji elektronicznej (część opisowa w formie plików tekstowych, część
graficzną w formie plików typu wektorowego lub rastrowego).
Operat wodnoprawny oraz dokumentację do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego należy opracować zgodnie z art. 131 i 132 ustawy Prawo wodne
(Dz.U. z 2015 r. poz. 469 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne).
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Do 3 października 2015 r.
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego są:
- Pan Jerzy Łysakowski, tel. (+48 91) 44-03-324, jlysakowski@ums.gov.pl
- Pani Anna Kowalik, tel. (+48 91) 44-03-341, akowalik@ums.gov.pl
Oferta powinna zawierać:
 wypełnioną ofertę cenową, stanowiącą załącznik nr 2,
 termin ważności oferty,
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18 sierpnia 2015 r. do godz. 11:00,
w Zespole ds. Zamówień Publicznych w pok. nr 110, w siedzibie Urzędu Morskiego
przy Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Kopertę należy opisać: „Wykonanie operatu
wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego”.

Z poważaniem

W załączeniu:
 projekt umowy – załącznik nr 1,
 oferta cenowa – załącznik nr 2.
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