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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków deszczowych do rzeki
Biała Oksza, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz. U.
2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.). Przybliżony kilometraż odcinka objętego
zamówieniem to: 19+380 do 21+670.

2. Ogólne wymagania dotyczące zamówienia
Celem zamówienia jest sporządzenie aktualizacji operatu wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych
pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.
W obecnej chwili Gmina Kłobuck posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne
korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków deszczowych do rzeki Biała Oksza.
Jest ono ważne do dnia 17.01.2017 r..
3. Zakres opracowania
Wykonawca sporządzi aktualizację operatu wodnoprawnego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2015,
poz. 469), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016,
poz. 672) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z
2014 poz. 1800 z późn. zm.).
Część opisowa operatu winna zawierać w szczególności:
opis (inwentaryzacja) stanu istniejącego,
oznaczenie podmiotu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne, jego siedziby
i adresu, wyszczególnienie celu i zakresu korzystania z wód,
określenie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania
korzystania z wód lub wykonanych urządzeń wodnych,
określenie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do
osób trzecich,
charakterystykę wód, które będą objęte pozwoleniem wodnoprawnym,
informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, nr
92 poz. 880 z późn. zm.), występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód,
określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz sposobu ich oczyszczania,
dokładne określenie powierzchni zlewni oraz powierzchni szczelnej,
opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania ścieków,
opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków.
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Część graficzna operatu winna zawierać w szczególności:
plan urządzeń wodnych, naniesionych na aktualną mapę sytuacyjno —
wysokościową terenu, uzyskaną lub sporządzoną przez Wykonawcę we
własnym zakresie, z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód,
zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń odprowadzających wodę,
schemat funkcjonalny i technologiczny urządzeń wraz z dokumentacją
fotograficzną urządzeń.
Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowań Wykonawca pozyska
własnym kosztem i staraniem.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej jako dokument tekstowy, zaś część
graficzna operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.

4. Zasady odbioru, termin wykonania oraz płatności
Opracowanie aktualizacji operatu wodnoprawnego do: 16.12.2016 r..
Po dostarczeniu przez Wykonawcę aktualizacji operatu wodnoprawnego do siedziby
Zamawiającego, Zamawiający w terminie 5 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia, dokona
oceny jego poprawności zgodności z Umową oraz przekaże Wykonawcy ewentualne zastrzeżenia.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich niezgodności w przedmiocie zamówienia
z Umową i ponownego przekazania aktualizacji operatu wodnoprawnego do odbioru w terminie
5 dni od przekazania przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do opracowania.
Po stwierdzeniu poprawności wykonania opracowania, Strony sporządzą protokół odbioru
końcowego, będący potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy.

Płatność:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone
po odbiorze przez Zamawiającego aktualizacji operatu
wodnoprawnego (zwanego dalej opracowaniem) potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

5. Kontrola prac
Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w umowie ma prawo
z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.
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