
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie prac projektowych (koncepcyjnych) polegających na:

1. Wykonaniu bilansu hydrologicznego dla zlewni  zbiornika retencyjnego (zlokalizowanego
na działce o nr 869),

2. Zaprojektowaniu dwóch oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni ul. Słonecznej (wylot Ø
500)  i  ul.  Wiatraki  (wylot  Ø 300)  wraz  z  uzyskaniem  skutecznego  zgłoszenia  zamiaru
wykonania robót budowlanych,

3. Określeniu  koniecznych robót na rowie od wylotu kanalizacji  deszczowej  Ø 500  z ul.
Słonecznej  (z  uwzględnieniem  wylotu  Ø 300  z  ul.  Wiatraki)  do  wlotu  do  zbiornika
retencyjnego  na  działce  o  nr  ewid.  869  (długość  ok.  480  mb)  w  formie  projektu
budowlanego z elementami operatu wodnoprawnego o ile konieczny zakres prac wykracza
poza zakres  prac  utrzymaniowych wynikających z  art.  64 ustawy z  dnia  18 lipca  2001r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. Poz. 469 ze zm.),

4. Ocena stanu technicznego zbiornika retencyjnego (o powierzchni ok. 2200 m²) i zapory
piętrzącej  (orientacyjna  wysokość  piętrzenia  ok.  2  m)  wraz  z  analizą  przeprowadzenia
remontu zapory bądź jej rozbiórki,  z zapewnieniem przepływu wód opadowych. Określenie
docelowej funkcji  zbiornika  i  jego otoczenia (działka o nr ewid.  869) przy uwzględnieniu
priorytetów  określonych  w  Programie  Operacyjnym  Infrastruktura  i  Środowisko,  Oś
priorytetowa II  - Ochrona Środowiska,  w tym adaptacja do zmian klimatu,  Działanie 2.1
Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe,  w  szczególności  katastrofy  naturalne  oraz  monitoring  środowiska
Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

5. Zaprojektowaniu dojazdu – utwardzenia terenu do zapory (wariantowo: przez działkę o nr
ewid. 879 – od południowej strony wjazd z ul. Norbertańskiej lub przez działkę o nr ewid.
869 – od zachodniej strony wjazd z ul. Norbertańskiej)

6. Określeniu koniecznych robót na rowie od wylotu ze zbiornika retencyjnego do ujścia do
rzeki  Wisły (długość ok.  240 mb) w formie projektu budowlanego z elementami operatu
wodnoprawnego o ile  konieczny zakres  prac  wykracza  poza  zakres  prac  utrzymaniowych
wynikających z art. 64 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. Poz. 469
ze zm.),

7. Opracowaniu dokumentacji geologiczno- inżynierskiej włącznie z wykonaniem obliczeń i
oceną stateczności skarpy dla całości zamierzenia.

8. Analiza formalno – prawna struktury własności terenu.

9. Oszacowanie kosztów z podziałem na etapy realizacji zadania tj.:

- ETAP I: koszt realizacji remontu zbiornika i zapory w zależności od docelowej jego funkcji
(przesądzonej w koncepcji),

- ETAP II: koszt realizacji koniecznych robót na rowie (patrz pkt 6),

- ETAP III: koszt budowy oczyszczalni ścieków deszczowych (patrz pkt  2)  wraz z kosztem
realizacji koniecznych robót na rowie (patrz pkt 3),

- ETAP IV: - wariant „0” - koszt rozbiórki istniejącej zapory i likwidacją zbiornika wraz z
oszacowaniem kosztów alternatywnego rozwiązania dotyczącego zapewnienia odpływy wód
ze zlewni.

10.  Zidentyfikowanie  określonego  w  koncepcji  zakresu  prac  pod  kątem  uzyskania
stosownych  decyzji  administracyjnych  wraz  z  przygotowaniem odpowiednich  wniosków o
uzyskanie takich decyzji.

Warunki udziału w postępowaniu:



Termin realizacji: do 15 października 2016r.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie , na
swoją odpowiedzialność i ryzyko , wszelkich istotnych informacji , które mogą być konieczne
do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt.


