

OPZ: „Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej”


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.
Przedmiot zamówienia.
	Etapy realizacji

  Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
	Paszportyzacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej miasta Kołobrzeg wraz                            z infrastrukturą towarzyszącą na bazie oprogramowania GIS, w tym inwentaryzacja dokumentacji powykonawczej oraz ewidencji środków trwałych, będących w posiadaniu Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Wytyczenie granic zlewni sieci kanalizacji deszczowej wraz z wyznaczeniem parametrów hydrologicznych i hydraulicznych.
Uwaga: Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający ma mieć możliwość dalszego korzystania z dostarczonych przez Wykonawcę danych wynikowych uzyskanych na wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem wykorzystania ich przez Zamawiającego do dowolnych celów.

Etapy realizacji.
Etap 1 – Analiza przedwdrożeniowa, paszportyzacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz inwentaryzacja dokumentacji technicznej. 
Celem etapu 1 jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i paszportyzacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, budowli i urządzeń kanalizacji deszczowej znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Kołobrzeg wraz z infrastrukturą towarzyszącą,                    z opisaniem ich parametrami techniczno-technologicznymi. 
Zakończenie etapu do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Infrastruktura sieci kanalizacji deszczowej, znajduje się w dyspozycji Gminy Miasta Kołobrzeg, a nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową kanalizacji deszczowej                     i rowów melioracyjnych w granicach Miasta należy do zadań Wydziału Ochrony Środowiska                    i Gospodarki Opadami Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Etap la: Analiza przedwdrożeniowa. 
Etap analizy przedwdrożeniowej powinien obejmować co najmniej:
	Analizę zasobów Zamawiającego w zakresie danych, będących podstawą do wykonania paszportyzacji sieci wraz z inwentaryzacją dokumentacji powykonawczej                 i innych materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego.

Opis funkcjonalności aplikacji przeznaczonej do wyznaczania objętości zbiorników retencyjnych.
Analizę uszczegóławiającą potrzebę Zamawiającego.
Analizę danych przekazanych przez Zamawiającego.
Wskazanie ewentualnych niespójności w zbiorze danych niezbędnych dla wykonania aplikacji do wyznaczenia objętości zbiorników retencyjnych wraz z informacją                         o proponowanym sposobie i możliwości ich pozyskania. 
Opracowanie i uzasadnienie reguł migracji i konwersji danych będących w postaci papierowej i elektronicznej.
Propozycje docelowych metod pozyskiwania danych. 
 Wykaz urządzeń niezbędnych do dostarczenia przez Wykonawcę.
Etap lb: Paszportyzacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, budowli                  i urządzeń kanalizacji deszczowej znajdujących się na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	Zamawiający posiada niepełną inwentaryzację kanalizacji deszczowej w wersji papierowej.
	Zamawiający nie posiada informacji na temat długości sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączy.
	Zamawiający nie udostępni Wykonawcy mapy zasadniczej.
	W przypadku braku danych lub występowania grubych błędów w udostępnionych danych sytuacyjno-wysokościowych, Wykonawca jest zobowiązany dokonać                        w terenie pomiaru wyjaśniającego tę rozbieżność/rozbieżności. Zamawiający przewiduje, że pomiarowi w terenie podlegać będzie ok. 100 studni kanalizacji deszczowej.
	Obiekty muszą być wektoryzowane w zgodzie z regułami topologicznymi uzgodnionymi z Zamawiającym. Zgodność z tymi regułami jest warunkiem odbiorów prac.
	Reguły topologiczne:
Stykające się elementy muszą być dociągnięte.

	Stykające się elementy muszą być przecięte (dot. także przecięcia obiektów liniowych przez obiekty punktowe).
	Obiekt liniowy może być warstwą łamaną.
	Obiekt nie może przecinać się sam ze sobą.
	Obiekty punktowe dzielą sieć.
	Paszportyzacja sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej polegać będzie na inwentaryzacji technicznej, opisowej i graficznej sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej tj.:

	kolektorów i kanałów (zamkniętych i otwartych),
	studni i komór kanalizacyjnych,
	przelewów burzowych,
	wylotów kanalizacji deszczowej,
	syfonów,
	kanałów ulgi,
	zbiorników,
	obiektów specjalnych np. zasuw kanałowych,
	innych obiektów na sieci, wpływających na hydraulikę pracy kanałów.


Etap lc: Inwentaryzacja dokumentacji technicznej, będącej w posiadaniu UM 
	Baza danych sieci kanalizacji deszczowej po wykonaniu etapu inwentaryzacji powinna zawierać wszelkie informacje atrybutowe i majątkowe niezbędne do jednoznacznej identyfikacji posiadanego majątku. Sposób opisu atrybutowego należy uzgodnić                         z Zamawiającym na etapie Analizy przedwdrożeniowej.
	Inwentaryzacja bazować będzie na posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, powykonawczej, koncepcjach rozbudowy, warunkach technicznych oraz zestawieniach środków trwałych (udostępnianych w formie elektronicznej - skany wersji papierowej i/lub papierowej udostępnionych przez Zamawiającego do celów inwentaryzacji z wyjątkiem terenów zamkniętych).
	dla przewodów kanalizacji deszczowej opis atrybutowy ma obejmować co najmniej:

	ID obiektu,
	typ obiektu,
	rodzaj obiektu,
	średnica,
	długość,
	rodzaj i wymiar kanału (kołowy, jajowy itd.),
	przekrój poprzeczny dla kanałów otwartych,
	materiał,
	rzędne wysokościowe terenu (na poziomie włazu studni kanalizacyjnej),
	rzędne dna kanału w studni,
	spadek dna kanału,
	rok budowy,
	status obiektu,
	adres obiektu (miejscowość, ulica, punkt adresowy),
	uwagi.

	dla węzłów sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników opis atrybutowy ma obejmować co najmniej:
	ID obiektu,
	typ obiektu, 
	rodzaj obiektu,
	kształt (np. kołowy, prostokątny),
	wymiary (np. wysokość, szerokość, pojemość),
	materiał,
	rzędne górna (np. na poziomie włazu studni kanalizacyjnej) odpowiadające im rzędne węzła,
	rzędna dolna
	rok budowy,
	status obiektu,
	adres obiektu (miejscowość, ulica, punkt adresowy),
	uwagi.
	Dokumentacja na podstawie, której zostanie wykonana inwentaryzacja zostanie dołączona w postaci załącznika do opisywanego obiektu przestrzennego.
	Poprzez dokumentację powykonawczą rozumie się:
	dokumenty odbiorowe sieci i przyłączy,
	mapy poinwentaryzacyjne,
	protokoły ujawnionych zmian,
	przejęcie środka trwałego,
	protokoły zdawczo-odbiorcze środka trwałego,
	karta inwentaryzacyjna/karta studni.
	W przypadku braku informacji atrybutowej w wymienionych źródłach danych Zamawiający dopuszcza opisanie wymaganych informacji określeniem „brak informacji”.
	Zamawiający udostępni dokumentację w postaci elektronicznej oraz papierowej. Wersja papierowa dokumentacji technicznej wymaga zeskanowania przez Wykonawcę. Zamawiający nie jest w stanie oszacować długości (mb) dokumentacji podlegającej inwentaryzacji.


Etap 2 – Wytyczenie granic zlewni kanalizacji deszczowej wraz z wytyczeniem parametrów hydrologicznych i hydraulicznych.
	Wyznaczenie granic zlewni kanalizacji deszczowej powinno opierać się na położeniu kolektorów kanalizacji deszczowej z wyznaczeniem kierunków spływu, uwzględniające naturalne i sztuczne granice wododziałów z maksymalną możliwą dokładnością, tj. przy odwzorowaniu wszystkich jednostkowych powierzchni uszczelnionych, zwanych zlewniami elementarnymi – dachów, jezdni, chodników, parkingów, placów itd.
	Podstawą do wyznaczenia granic zlewni cząstkowych kanalizacji deszczowej jest Numeryczny Model Terenu, którego pozyskanie należy do Wykonawcy. Minimalny wymiar siatki Numerycznego Modelu Terenu, na której będzie bazował Wykonawca stanowi 1m/1m.
	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu warstwę wektorową przedstawiającą kierunek spływu powierzchniowego z podziałem na klasy od kanałów bocznych do kolektora głównego. 
	Dane o zlewniach cząstkowych należy przekazać Zamawiającemu w formacie shapefile.
	Opis zlewni deszczowych w postaci:
	powierzchnia rzeczywista zlewni oraz zlewni zredukowanej;
	stan zagospodarowania zlewni:
	stopień uszczelnienia powierzchni utwardzonych z podziałem na co najmniej 5 typów uszczelnienia powierzchni;
	zagospodarowanie powierzchni nieuszczelnionych;
	powierzchnia uszczelnionych fragmentów zlewni oraz średni współczynnik spływu;
	średni spadek zlewni;
	zdolność retencyjna (zdolność zatrzymywania wody opadowej) powierzchni przepuszczalnej i nieprzepuszczalnej z uwzględnieniem następujących czynników:

	 rzeźby terenu, a w szczególności od spadków podłużnych i poprzecznych terenu na obszarze zlewni,

 rodzaju gruntów - przepuszczalne (żwir, piasek, spękane twarde skały)                                      i nieprzepuszczalne (glina, ił, skała twarda niespękana),
rodzaju roślinności (las, łąka),
	obecność naturalnych lub sztucznych zbiorników wody.

Etap 3: Wsparcie techniczne
Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia technicznego w wymiarze 8 godzin – telekonferencja lub telefon.





