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Znak: AB-II-3791/12/2/18
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Szczecin, dnia 2 lipca 2018 r.

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
I.

Tytuł zamówienia
,, Wykonanie dwóch operatów wodnoprawnych dotyczących Kapitanatu Portu
Szczecin i Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Świnoujście wraz z przyległym terenem
Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz opracowanie projektu
budowlanego
na
posadowienie
separatora
substancji
ropopochodnych
z włączeniem w istniejący systemu kanalizacji zmieszanych wód opadowych
i roztopowych na terenie Kapitanatu Portu w Szczecinie”

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie zmieszanych wód opadowych
i roztopowych z terenu Kapitanatu Portu Szczecin do rzeki Odry przez istniejący wylot
kanalizacyjny z uwzględnieniem separatora substancji ropopochodnych,
2) wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie zmieszanych wód opadowych
i roztopowych z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu oraz
ścieków. przemysłowych, stanowiących mieszaninę ścieków odprowadzanych
z oczyszczalni wód zaolejonych i ścieków bytowych Zarządu Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście do wód cieśniny Świny zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne art. 408 i 409 (Dz. U. 2017,
nr 1566),
3) opracowanie projektu budowlanego nowego separatora wraz z doborem urządzenia
dla terenu Kapitanatu Portu Szczecin branża sanitarna (technologiczna) w tym
odwodnienie wykopu, konstrukcyjna ( posadowienie separatora) zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( j. t.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2012, poz. 462
ze zm.)
4) badania geotechniczne dla potrzeb posadowienia separatora i ustalenia warunków
odwodnienia wykopu,
5) opracowanie mapy dla celów projektowych wraz z aktualizacją rzędnej wylotu
kanalizacyjnego do rzeki Odry na terenie Kapitanatu Portu Szczecin,
6) sporządzenie przedmiaru robót w układzie kosztorysowym, zawierającego
szczegółowe wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych w poszczególnych
pozycjach wraz z ewentualnymi odnośnikami do numerów rysunków,
7) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla całego zadania, w oparciu
o funkcjonujące na rynku katalogi KNR I KNNR (odstępstwa dopuszczalne są
w przypadku braku właściwych pozycji w katalogach) w oparciu o rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U z 2004 r. nr 130, poz. 1389)
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 1 egz.
w wersji papierowej,
8) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót OST i SST, która
winna określać wymagania jakościowe wykonania i odbioru robót objętych
opracowaniem projektowym, sposób ich wykonania (rozszerzony opis prac
ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru) oraz wykaz użytych w tych
robotach materiałów budowlanych i urządzeń, stanowiącą wydzieloną część
dokumentacji projektowej, w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
1129),
9) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego dwóch decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym.
10) Części opracowań stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca wykona
w następującej ilości egzemplarzy:
a) projekt budowlany, branża sanitarna, konstrukcyjna
- 4 egz.
b) operat wodnoprawny dla obiektu KP Szczecin
- 2 egz.
c) operat wodnoprawny dla obiektu BON Świnoujście
- 4 egz.
d) przedmiar robót
- 1 egz.
e) kosztorys inwestorski
- 1 egz.
f) specyfikacja techniczna OST i SST
- 2 kpl.
Wykonawca ponadto dostarczy Zamawiającemu części opracowań wymienione w pkt. 10, na
nośniku elektronicznym: lit. b) i c) na osobnych nośnikach po 1 egz. pozostałe w 1 egz. ( płyta
CD, format zapisu „pdf”, za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego lit. e), który należy dostarczyć
w formacie „ath”).
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności – przedstawić
Zamawiającemu potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem w dniu podpisania
umowy,
2. Wykonanie w przeciągu trzech ostatnich lat czterech operatów wodno prawnych na
podstawie, których uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym – załącznik nr 2
do zapytania ofertowego,
3. Spełnienie warunków dotyczących:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) Zdolności technicznej lub zawodowej – załącznik nr 3 do zaproszenia;
IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze
umowę – załącznik nr 5 do zaproszenia, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
V. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami
Osoba upoważniona do kontaktów – Sławomir Górkiewicz tel. kom. 601 146 379,
e-mail: sgorkiewicz@ums.gov.pl

VI. Sposób przygotowania oferty
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Oferta stanowiąca wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz
z wypełnionymi załącznikami nr 2, 3 i 4.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00 na
adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin – Kancelaria
Ogólna, pok. nr 130 z dopiskiem: ( Oferta na opracowanie operatów wodnoprawnych)
VIII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty
2. Wykaz zrealizowanych operatów
3. Oświadczenie Wykonawcy
4. Oświadczenie Wykonawcy (RODO)
5. Wzór umowy

– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– załącznik nr 5

IX. Informacje dodatkowe:
Płatność przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy po odbiorze dokumentacji
projektowej i odbiorze dwóch pozwoleń wodno prawnych w terminie 21 dni od daty
prawidłowo wystawionego dokumentu rozliczeniowego.
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