
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na opracowanie dwóch nowych operatów wodnoprawnych z określeniem wielkości zlewni oraz uzyskanie

pozwoleń wodnoprawnych, w tym opracowanie:

Etap  I  -  operatu  wodnoprawnego  z  określeniem  wielkości  zlewni  oraz  uzyskanie  pozwolenia

wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy poprzez wylot W-8B

(ul.  Przemysłowa)  w  Płocku,  wraz  z  wygaszeniem  obecnego  pozwolenia  wodnoprawnego  w  części

dotyczącej wylotu W-8B,

Etap  II  -  operatu  wodnoprawnego  z  określeniem  wielkości  zlewni  oraz  uzyskanie  pozwolenia

wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły poprzez wyloty W1, W2

w Płocku.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  wykonaniu  dwóch  nowych operatów wodnoprawnych  z

określeniem  wielkości  zlewni  dla  wskazanych  wylotów,  stanowiących  podstawę  do  wystąpienia  w  imieniu

Zamawiającego z wnioskami o wydanie decyzji - pozwoleń wodnoprawnych wraz z ich uzyskaniem.

2. Cel przedmiotu zamówienia

Uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych, w związku z

realizacją inwestycji  pn. Rozbudowa i  przebudowa publicznych dróg powiatowych klasy Z - ulicy Kostrogaj i  ulicy

Wiadukt  wraz  z  brakująca  infrastrukturą"  oraz  inwestycji   pn. "Zagospodarowanie  terenu  Płockiego  Nabrzeża

Wiślanego  wraz  z  infrastrukturą  techniczną,  polegających  na  opracowaniu  operatu  wodnoprawnego  i  uzyskaniu

pozwoleń wodnoprawnych.

3. Lokalizacja

Etap I – ulica Przemysłowa, ulica Kostrogaj i ulica Wiadukt w Płocku.

Etap II - Płockie Nabrzeże Wiślane na odcinku od ulicy Mostowej do Zalewu „Sobótka”.

4. Zakres przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie  dwóch  nowych  operatów wodnoprawnych  z  określeniem wielkości

zlewni oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, w tym opracowanie:

Etap I - operatu wodnoprawnego z określeniem wielkości zlewni oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy poprzez wylot W-8B (ul. Przemysłowa) w Płocku,

wraz z wygaszeniem obecnego pozwolenia wodnoprawnego w części dotyczącej wylotu W-8B,

Etap II - operatu wodnoprawnego z określeniem wielkości zlewni oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły poprzez wyloty W1, W2 w Płocku.

2) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

• opracowania dwóch nowych operatów wodnoprawnych,

• wykonania inwentaryzacji zlewni dla trzech wylotów,

• uzyskani niezbędnych opinii i uzgodnień operatów z odpowiednimi zarządcami zlewni,

• uzyskania dwóch nowych decyzji - pozwoleń wodnoprawnych oraz wygaszenia obowiązującego

pozwolenia wodnoprawnego w części dotyczącej wylotu W-8B.



3) Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo

wodne (Dz. U. z 2017r.  poz. 1566, 2180, z 2018r poz. 650, 710) oraz ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27

kwietnia 2001r. (Dz. U. 2018r. Poz. 799) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

4) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  w  treści  operatu  wodnoprawnego  następujących  informacji  i

dokumentów, w szczególności:

a) wyszczególnienie powierzchni szczelnych, utwardzonych zanieczyszczonych (np. drogi, parkingi) z podziałem na

ulice, niezanieczyszczonych (np. dachy), zielonych oraz pozostałych, z których odprowadzane są wody opadowe i

roztopowe (zestawienie powierzchni należy dokonać na podstawie map zasadniczych),

b) wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, opinie, pisma administratorów odbiorników, do których wprowadzane

są wody opadowe lub roztopowe z urządzeń wodnych,

c) policzenie odpływu rocznego z terenów szczelnych zanieczyszczonych,

d) określenie czasu wyrażonego w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wraz

podaniem źródła uzyskania danych z minimum ostatnich 5 lat i wyliczeniami,

e) dokumentacja fotograficzna wylotów???.

5) Na mapach zlewni zawierającymi nazwy ulic wykonanych w skali 1:500 i 1:2000 oznaczyć kanalizację deszczową i

kierunki spływu kolorem zielonym oraz oznaczyć wyloty i urządzenia oczyszczające.

6) Wykonawca  przed  złożeniem  do  organu  operatów  wodnoprawnych  przekaże  Zamawiającemu  operaty  celem

zaopiniowania.

7) Wykona  stosowne  uzgodnienia  i  uzyska  zaopiniowanie  opracowanego  operatu  przez  odpowiedniego  zarządcę

zlewni,

8) Udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień, uzupełnień na etapie uzyskiwania decyzji wodnoprawnej.

9) Ostatni  załącznik  operatów  winien  zawierać  całą  korespondencję  powstałą  na  etapie  uzyskiwania  decyzji

wodnoprawnej  (począwszy  od  kopii  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego  do  kopii  pozwolenia

wodnoprawnego).

10) Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  lub  wskazanej  przez  Wykonawcę  osobie,  na  jego  wniosek,  stosownego

pełnomocnictwa w zakresie  koniecznym do należytego wykonania  Umowy.  Wykonawca ma obowiązek zwrócić

Zamawiającemu uwagę na konieczność zmodyfikowania treści pełnomocnictwa, jeżeli nie będzie ono odpowiadało

przepisom prawa lub nie będzie zgodne z celem, w jakim zostało udzielone.

11) Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wszelkie prawa osobiste i majątkowe autorskie do wykonanych

opracowań  i  oświadcza,  że  przenosi  autorskie  prawa  majątkowe  mocą  umowy,  z  chwilą  ich  powstania  na

Zamawiającego  w  następujący  sposób:  Zamawiający  może  korzystać  z  uzyskanych  opracowań  w  zakresie

koniecznym  do  prawidłowej  eksploatacji  budowli,  w  szczególności  może  utrwalać  je  i  powielać,  a  także

przekazywać poszczególne egzemplarze osobom trzecim.

12)  Kompletną i ostateczną wersję operatu wodnoprawnego należy przekazać w trzech podpisanych egzemplarzach w

wersji papierowej i trzech w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie:

pdf – całość dokumentacji oraz dodatkowo w wersji jpg –  pliki graficzne,

doc, docx – pliki tekstowe

xls, xlsx – zestawienia tabelaryczne

Układ plików i folderów na płycie CD/DVD winień odpowiadać układowi dokumentów w wersji papierowej operatu.

Zamawiana  ilość  opracowań  nie  uwzględnia  egzemplarzy  niezbędnych  do  uzyskania  wymaganych  opinii,

uzgodnień i decyzji. 



Opracowaną  dokumentację  przekazuje  Zamawiającemu nie  później  niż  7  dni  roboczych  od  daty  otrzymania

decyzji wodnoprawnej. 

5. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego dla Etapu I i Etapu II, Strony ustalają następujący sposób:

1) Etap I – 3 miesiące od podpisania Umowy

2) Etap II – 4 miesiące od dnia podpisania Umowy

W powyższych terminach Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenia wodnoprawne.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy

1) Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu

jego oszacowania,  a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących  mieć wpływ na  te koszty.

Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu zamówienia nie będzie

stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.

2) Termin płatności – 30 dnia od daty otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego.

7. Załączniki

1) Operat wodnoprawny związany z dokumentacją projektową zadania pn.  "Opracowanie dokumentacji projektowej

rozbudowy ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt w Płocku" – Etap I przedmiotu zamówienia; 

2) Operat wodnoprawny związany z dokumentacją projektową zadania pn. "Budowa obwodnicy północno-zachodniej

miasta Płocka na odcinku od ulicy Szpitalnej do węzła Bielska – Etap IA (odcinek od ul. Długiej do ul. Bielskiej)"

wraz  z Decyzją  Starosty  Płockiego  ŚR-II.6341.2.2013  z  dnia  11  lutego  2013  roku  –  Etap  I  przedmiotu

zamówienia; 

3) Operat wodnoprawny na budowę i likwidację urządzeń wodnych tj. wylotów do rzeki Wisły w ramach realizacji

zadania pn.  „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną. Etap I

odcinek od ulicy Mostowej do Zalewu „Sobótka”. Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa

Wioślarskiego wraz z Decyzją nr 99/17/PZ.W z dnia 9 maja 2017 roku - Etap II przedmiotu zamówienia

8. Uwaga:

Zamówienie  nie  dotyczy aktualizacji  obowiązujących  pozwoleń,  lecz

uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych  na odprowadzanie wód

opadowych  i  roztopowych z  przeliczeniem/określeniem  zlewni

objętych poszczególnymi wylotami. 


