
 
 
 
 
 
 
 
 

Kołobrzeg, dnia 22 grudnia 2017 r. 
UA.271.15.2017.III 

ZAPYTANIE 

W związku z aktualizacją operatu uzdrowiskowego zwracamy się do Państwa  
z zapytaniem dotyczącym opracowania: właściwości leczniczych klimatu, stanu 
sanitarnego powietrza, poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych oraz ich oceny 
a także wydania świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań 
niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych  
i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa 
potwierdzającego te właściwości. 

Oferta powinna obejmować co najmniej: 
1. Zebranie dostępnych i wykonanie niezbędnych badań umożliwiających ustalenie 

właściwości leczniczych klimatu i ocenę stanu sanitarnego powietrza, w tym 
określenie: 
a) warunków klimatycznych, 
oraz 
a) zanieczyszczenia powietrza poprzez ocenę jakości powietrza, 
b) poziomu hałasu, 
c) poziomów pól elektromagnetycznych, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
i przepisami wydanymi na jej podstawie. 

W ocenie jakości powietrza należy również wykorzystać wyniki ze stacji 
pomiarowej zlokalizowanej na terenie Kołobrzegu włączonej do Państwowego 
Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego z dniem 1 stycznia 
2018 r. 

2. Ocenę właściwości leczniczych klimatu i stanu sanitarnego powietrza zgodnie  
z kryteriami jakości powietrza, ochrony przed hałasem i ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska i przepisach wydanych na jej podstawie; 

3. Wskazanie zastosowania w lecznictwie uzdrowiskowym właściwości leczniczych klimatu; 
4. Przekazanie opracowania w 4 egz. w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych 

(w wersji plików edytowalnych oraz pdf); 
5. Wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu w 4 egz. 
Całość opracowania należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2018 r. 
Ofertę pisemną z podaniem ceny należy złożyć w terminie do 12 stycznia 2018 r.  
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć w sposób dowolny: 
• osobiście w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 311) Urzędu Miasta 

Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, w godz. pracy urzędu tj. 7.30-15.30, 
• za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres jw., 
• faksem na nr 94 35 515 72 
• e-mailem na adres: m.strzelczyk@um.kolobrzeg.pl 

Zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), 
a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Gminę Miasto Kołobrzeg. 

Sprawę prowadzi: Monika Strzelczyk, tel. 94 35 515 30, m.strzelczyk@um.kolobrzeg.pl 
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