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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia 

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego 
posiadaj ącego retencj ę  powodziową  „Góra Ropczycka" na rzece Budzisz, na terenie 
rn. S ędziszów Ma łopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. S ędziszów Ma łopolski 
woj. podkarpackie" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizacj ę  inwestycji. 

II. Nazwa i adres Zamawiajacego 

Podkarpacki Zarz ąd Melioracji i Urządze ń  Wodnych 
35-959 Rzeszów ul. Hetma ńska 9 
tel. (017) 853-74-00, fax (017) 853-64-21 
e-mail rzeszow(4zmiuw.pl  
adres internetowy: www.pzmiuw.pl   

Ill. Tryb udzielenia Zamówienia 

Przetarg nieograniczony. 
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówie ń  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó źn. zm .). 
Ilekro ć  w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o ustawie — Prawo zamówie ń  
publicznych należy przez to rozumie ć  ustawę  z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówie ń  publicznych. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

CPV 71.32.20.00-1 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Budowa 
zbiornika retencyjnego posiadaj ącego retencj ę  powodziową  „Góra Ropczycka" na rzece 

_Budzisz,na-terenie -m.  Sędziszów-Ma łopolski; Gera-Ropczyoka; Zag 
Ma łopolski woj. podkarpackie" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizacj ę  inwestycji. 

2. Stan istniej ący na dzie ń  wszczęcia postępowania: 

1) Lokalizacj ę  budowy zbiornika retencyjnego posiadaj ącego retencj ę  powodziową  „Góra 
Ropczycka" na rzece Budzisz oparto o posiadan ą  przez PZMiUW w Rzeszowie dokumentacj ę  
pn.: „Koncepcja programowo-przestrzennej ochrony przed powodzi ą  zlewni rzeki Wielopolka 
wraz z dop ływami na terenie gmin: Wielopole Skrzy ńskie, Ropczyce, S ędziszów Ma łopolski, 
lwierzyce, Ostrów, D ębica woj. podkarpackie": 
- Tom I - Część  opisowa, 
- Tom II - Mapy i rysunki, 
- Tom Ill - Obliczenia hydrologiczne, hydrauliczne i analiza fali powodziowej, 
opracowaną  w 2008 r. przez Agencj ę  Technik Ekologicznych i Realizacji „mk PERFEKT", 25-
337 Kielce, ul. Astronautów 7/1 (za ł . nr  3 do s.i.w.z.). 

2) Zgodnie z za łożeniami w/w „Koncepcji.." obni żenie zagro żenia powodziowego wzd łuż  rzeki 
Budzisz i jej dop ływów można uzyska ć  g łównie poprzez retencjonowanie wód za pomocą  
systemów polderów i zbiorników z funkcj ą  przeciwpowodziową . 

e- 



Projektowany zbiornik retencyjny posiadaj ący retencj ę  powodziową  „Góra Ropczycka", 
zlokalizowany jest na rzece Budzisz (prawostronnym dop ływie rzeki Wielopolka), przyj ęto 
przekrój zaporowy w km 8+100 rzeki Budzisz. Powierzchnia zalewu projektowanego zbiornika 
(mokrego) wynosi ok. 55 ha, wysokość  pię trzenia ok. 10,5 m. Pojemno ść  retencyjna wynosi 
ok. 1 670 000 m 3 , ca łkowita pojemno ść  wyniesie ok. 3 015 mln m 3  (rezerwa powodziowa 
wynosić  może od 0,5 do 2 mln m 3  - w zależności od rozwiąza ń  technicznych przewidzianych 
w projekcie budowlanym). 

3) W chwili obecnej toczy si ę  postępowanie administracyjne wszcz ęte przez Burmistrza 
Sędziszowa Ma łopolskiego (dnia 22 czerwca 2010 roku), a obecnie prowadzone przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Rzeszowie, mające na celu wydanie decyzji 
o ś rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z do łączoną  do wniosku kartą  informacyjną  i 
wybranym wariantem przedsi ęwzięcia (karta informacyjna przedsi ęwzi ęcia wraz z map ą  
poglądową  projektowanego zbiornika stanowi za ł . nr  4 do s.i.w.z.). 

4) Regionalna Dyrekcja Ochrony Ś rodowiska w Rzeszowie Postanowieniem znak: 
RDOŚ -18-WOO Ś -6613-26-55/5/10/kr z dnia 4.01.2011r. okre ś li ła zakres raportu 
o oddzia ływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na ś rodowisko , który zosta ł  zlecony do 
wykonania firmie ŚRODOWISKO Teresa Szendol Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji 
Ekologicznych, ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko-Biala z terminem wykonania 
do 31.10.2011r. (postanowienie stanowi za ł . nr  5 do s.i.w.z.). 

5) Decyzja o ś rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Ś rodowiska w Rzeszowie zostanie przekazana Wykonawcy niniejszego zamówienia. 

6) Zamawiaj ący informuje, że jest w posiadaniu propozycji rozwi ąza ń  technicznych 
budowy zbiornika retencyjnego „Góra Ropczycka" na potoku Budzisz zg łoszonej przez 
mieszka ńca miejscowości Sędziszów Ma łopolski (za ł . nr  6 do s.i.w.z. stanowi pismo z 
dnia 04.06.2011 r. wraz z mapą  propozycji rozwiązań  technicznych). 
Zamawiający posiada opini ę  autora „Koncepcji..." - firmy „mk PERFEKT" z/s 
w Kielcach, dotyczącej zaproponowanego rozwi ązania. Wg w/w opinii lokalizacja zapory 
czolowej i rozpatrywanego zbiornika b ędzie mogla by ć  u ś ci ś lona dopiero po dokonaniu 
szczegó łowych pomiarów geodezyjnych. 
Wykonawca przed opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego dokona 
oceny moż liwości zastosowania rozwi ąza ń  technicznych wskazanych w w/w 
„Koncepcji..." oraz zaproponowanych rozwi ąza ń  technicznych przez Mieszka ń ca 
miejscowości S ędziszów Ma łopolski. 
Zamawiaj ący oczekuje, że Wykonawca zaproponuje rozwi ązanie optymalne, w tym 
ewentualny wariant poś redni na Radzie Technicznej. 

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

A. PRACE PRZEDPROJEKTOWE 

1) Wykonanie prac geodezyjno-pomiarowych w tym: 
a) Zakup lub sporządzenie map sytuacyjno-wysoko ściowych w skali 1:1000 w 

zakresie niezb ędnym do celów projektowych. Mapy sytuacyjno-wysoko ściowe 
należy-zaopatr-zye-w-klauzul ę  Powiatowego O ś rodka-Dokumenlacji 	Geodezyjnej I 
Kartograficznej oraz Zespo łu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, że sa aktualne 
i nadaj ą  się  do celów projektowych.  

b) Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów nale ży uzyska ć  i potwierdzi ć  ich 
aktualność  w e w łaściwym Starostwie Powiatowym. 
Uwaga: 
Mapa do celów projektowych powinna zawiera ć  aktualny stan prawny 
obowiązuj ącej mapy ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadniczej. 

2) Wykonanie dokumentacji geologiczno-in żynierskiej dla posadowienia zapory 
czolowej i bocznej zgodnie z przepisami oraz wykonanie bada ń  geotechnicznych 
przydatności gruntów z czaszy zbiornika do budowy korpusów zapór: 

stosownie do Rozporz ądzeniem Ministra Spraw Wewn ę trznych i Administracji 
z dnia 24 wrze śnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r., Nr 126 poz. 839 z pó źn. zm.), 
stosownie do Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 3 pa ździernika 2005 r., w 
sprawie szczegó łowych wymaga ń , jakimi powinny odpowiada ć  dokumentacje 
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