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  Załącznik nr 4    
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
 

Szczecin, dnia 23 czerwca 2016 roku 
Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-1/221/16 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

BONe III-3791/5/1/16 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)                                              
                                                                                                                                                 

                                                                                    
                                                                           wg rozdzielnika                                                                                              

 

 
     

 
Zapytanie ofertowe 

 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:  WWyykkoonnaanniiee  
ooppeerraattuu  wwooddnnoopprraawwnneeggoo  oorraazz  uuzzyysskkaanniiee  ddeeccyyzzjjii  ppoozzwwoolleenniiaa  wwooddnnoopprraawwnneeggoo  nnaa  
ooddpprroowwaaddzzaanniiee  oocczzyysszzcczzoonnyycchh  śścciieekkóóww  ooppaaddoowwyycchh  zz  tteerreennuu  BBaazzyy  OOzznnaakkoowwaanniiaa  
NNaawwiiggaaccyyjjnneeggoo  ww  ŚŚwwiinnoouujjśścciiuu,,  uull..  FFiińńsskkaa  55..  
  
  
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5 znajduje się na 
terenie działek nr 190,191 i 193 w obrębie geodezyjnym Warszów-Świnoujście 
stanowiącym własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego                      
w Szczecinie  
Wprowadzane ścieki przez Bazę Oznakowania Nawigacyjnego należy zaliczyć do 
ścieków opadowych zgodnie z art.9 ust.1 pkt.14 lit.c ustawy Prawo wodne – są to 
ścieki powstałe z odwadniania powierzchni utwardzonych, wymieszane z wodami 
opadowymi z dachów budynków. Wprowadzanie tych ścieków następuje za 
pomocą 1 wylotu kanalizacyjnego do wód cieśniny Świny. System kanalizacyjny 
ścieków opadowych wykonano z rur PCV o średnicy 150-600 mm, w pozostałej 
rur betonowych o przekroju 200-400mm. Uzbrojenie systemu stanowią 
prostokątne wpusty deszczowe typu kratkowego podłączone do studni 
rewizyjnych o przekroju 1200-1500mm. Na niektórych powierzchniach 
utwardzonych zastosowano system odwodnienia liniowego typu ACO Drein. 
Całość ścieków spływa grawitacyjnie do układu oczyszczania składającego się z 
osadnika szlamowego o wymiarach 7,5mx2,5m i układu oczyszczającego w 
skład, którego wchodzą separator benzynowy osadnik AWAS i separator 
benzynowy – B-NG80. Po przejściu przez zespół oczyszczający ścieki po 
podczyszczeniu na w/w systemie łączą się ze ściekami bytowymi i wpływają do 
studzienki zbiorczej o średnicy 1500mm za separatorem. Przez teren Bazy 
przebiega podziemna kanalizacja odprowadzająca oczyszczone ścieki z 
biologiczno-chemicznej oczyszczalni Bazy Promów Morskich Zarządu Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Kanalizacja ta w końcowym odcinku łączy się 
z przedmiotową kanalizacją ścieków opadowych z terenu Bazy. Na wlocie 
ścieków opadowych do w/w studzienki wstawiono klapę zwrotną o średnicy 
400mm. Klapa przeciwdziała napływowi wody ze Świny do separatora i uchodzi 
wspomnianym już wylotem do wód Świny. 
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Baza Oznakowania Nawigacyjnego dysponuje następującą dokumentacją 
techniczną: 
− pozwoleniem na użytkowanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej             

i  sanitarnej, 
− dokumentacją powykonawczą w zakresie I etapu modernizacji – instalacje 

sanitarne, 
− projekt budowlany powykonawczy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, utwardzenie placu mycia, 
składowania i transportu pław BON Świnoujście, instrukcja użytkowania i 
eksploatacji 

− dokumentacja separatora benzynowego AWAS B-NG80 i osadnika AWAS 
 
2. Zakres prac: 

− wykonanie operatu wodnoprawnego, 
− przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego, 
− 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 graficzna w formie plików typu wektorowego lub rastrowego). 
Operat wodnoprawny oraz dokumentację do złożenia wniosku o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego należy opracować zgodnie z przepisami Prawo 
wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 z poz. zmianami) oraz ustawą Prawo Ochrony 
Środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póz. zmianami). 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy 
 
4. Kryterium wyboru ofert najkorzystniejszej – najniższa cena brutto. 
 
5. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest pani Arabella Wojtasiewicz,              

tel. 91/4403538, email:awojtasiewicz@ums.gov.pl . 
 
6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia 
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym 

do zapytania wzorze umowy*. 
 
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 01.07.2016 roku do godziny 
12.00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin  
Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: Oferta na wykonanie 
operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z terenu Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. 
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8. Załącznik nr 1 - wzór umowy 
 
9. Informacje dodatkowe 

− termin wykonania – 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
− płatność- przelew 14 dni  
− wizja lokalna w dnia 29.06.2016 roku o godz. 10.00 wraz z wglądem do 

dokumentacji.        
 
 

 
 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  
 
 
 

………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
W załączeniu: szt. 1 
1. załącznik nr 1 – wzór umowy 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. OPERAT S.C. ul. Naruszewicza 1/10, 71-556 Szczecin 
2. SKAR CENTRUM Sp. z o.o., ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 Kielce 
3. „PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA” – Paweł Molenda”, ul. Langiewicza 

28/23, 70-263 Szczecin 


