Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
Opracowanie operatu wodno-prawnego i aktualizację decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym decyzji nr 8/2004 OSR.6210-18/2004 z dnia 17.05.2004 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.

Informacje ogólne:
1. Wykonanie operatu wodno-prawnego, przygotowanie wniosku PGW Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Lwówku Śląskim i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym dotyczącym
odprowadzenia wód opadowych do potoku Pijawnik z odwodnienia ul. Czarnoleskiej wylotami
nr 1 w km 3+410, nr 2 w km 3-935, nr 3 w km 3+943 i wylotem skarpowym w km 4+143.
Istniejąca decyzja nr 8/2004 OSR.6210-18/2004 z dnia 17.05.2004 r. jest ważna do 31.12.
2019 r.
2. Zamawiający do opisu przedmiotu zamówienia dołącza:
−
−
−

II.

mapa zlewni,
obowiązująca w/w decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym,
skan operatu wodnoprawnego.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
1. Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych.
2. W ramach opracowania Wykonawca zobowiązuję się:
a)

własnym kosztem i staraniem wykonać operat wodno-prawnego, przygotować wniosek
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim oraz uzyskać decyzję o
pozwoleniu wodno - prawnym dotyczącą odprowadzenia wód opadowych do potoku
Pijawnik z odwodnienia ul. Czarnoleskiej wylotami nr 1 w km 3+410, nr 2 w km 3-935,
nr 3 w km 3+943 i wylotem skarpowym w km 4+143.

b)

operat

wodno-prawny

należy

wykonać

wraz

z

niezbędnymi

uzgodnieniami,

opracowaniami i wnioskami o ich wydanie nowej decyzji na maksymalny okres czasu
określony w ustawie Prawo wodne;
c)

wszelkie dokumenty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w
szczególności ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2268 z
późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw;

d)

opracowane dokumenty winny uwzględniać postanowienia zawarte w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego;

e)

w przypadku wymagalności sporządzenia dodatkowej dokumentacji, uzyskania decyzji
bądź uzgodnień z odpowiednimi urzędami, które będą niezbędne do opracowania
operatu wodno-prawnego bądź złożenia wniosku o pozwolenie wodno-prawne, koszty i
obowiązek ich uzyskania leżą po stronie Wykonawcy;

f)

w celu realizacji Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do wykonania wszystkich
uzgodnień i czynności formalno-prawnych związanych z uzyskaniem decyzji
pozwolenia wodno-prawnego dla przedmiotowych dokumentacji;

g)

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową
w sposób odpowiadający wymogom prawnym i technicznym mającym zastosowanie
w przedmiocie umowy.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie),
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

III.

Termin wykonania zamówienia z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym ustala
się do dnia 15.12.2019 r.

IV.

Dostawa przedmiotu zamówienia: sporządzić w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć płytę CD-R/RW zawierającą dokumentację dotyczącą
przedmiotu umowy.

V.

Informacje dodatkowe:
a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił oświadczenie, że osoba/osoby które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Na potwierdzenie należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie (załącznik nr 4 oświadczenie).
c.

Do ofert należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

d. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
e. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
- mapa zlewni;
- obowiązująca w/w decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym;
- skan operatu wodnoprawnego.

