
Spr. nr WB/P/17/U/4                                 
                                                                

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY  

Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
85-915  Bydgoszcz, ul. Podchorążych  33 
NIP  554-10-06-057;  REGON P-090570782 
tel./fax. 261 41 42 85/261 41 18 03/261 41 38 76;  
www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl     e-mail:  rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl 

 

II.  TRYB POSTĘPOWANIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu w oparciu 

o regulamin wewnętrzny Zamawiającego, z uwagi  na treść art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j Dz.U. z 2017r poz. 1579) 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o 
pozwoleniu nie jest wymagana) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót 
budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowaną dokumentację dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa garażu typu lekkiego dla radiolokacyjnego zestawu rozpoznania artyleryjskiego (RZRA) 
LIWIEC”– zadanie 11828. 
 

Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje m.in.: 

 

 Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych, 

 Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej, 

 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynku akumulatorowni, uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na rozbiórkę, 

 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu 

na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie 

jest wymagana). 

 

W dokumentacji należy uwzględnić: 

 Rozbiórkę istniejącego budynku akumulatorowni (część budynku nr 22), 

 Przebudować sieć wodociągową o średnicy 80 mm biegnącą pod częścią budynku nr 22 przeznaczoną 

do rozbiórki, 

 Zlikwidować przyłącze sanitarne do części budynku nr 22 przeznaczonego do rozbiórki, 

 Budowę garażu typu lekkiego  

 

Branża budowlana: 

 Wykonanie tynku na ścianie budynku od strony wyburzonej akumulatorowni, 

 Usunięcie płyt betonowych w miejscu projektowanego podjazdu do nowo budowanego garażu, 

 Wykonanie fundamentów żelbetowych w postaci stóp i pokrycie ich izolacją przeciwwodną, 

 Wykonanie podwalin żelbetowych ocieplonych i zabezpieczonych izolacją przeciwwodną, 

 Wykonanie konstrukcji stalowej (słupy i dźwigary dachowe), 

 Wykonanie ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu, 

 Wykonanie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu, 
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 Wykonanie kanału obsługowego o długości minimum 10 m zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, 

 Wykonanie posadzki garażu z nawierzchni łatwo zmywalnej, niepalnej, odpornej na ścieranie, odpornej 

na oleje i smary, antypoślizgowej i nieiskrzącej o nośności 40 ton, 

 Montaż bramy wjazdowej rolowanej o wymiarach 4,2x4,2 m, ocieplonej, zamykanej na zamek               

z drzwiami o wym. 0,90 x 2,00 m o klasie odporności min. RC2 wyposażone w 2 zamki klasy „4D” 

 Montaż okien uchylnych klasy 01-P2A z szybami ze szkła mlecznego, 

 Montaż krat stalowych na oknach, 

 Wykonać wzmocniony betonowy podjazd przez bramą garażową o wymiarach 6 x 10m 

 

UWAGA: Grubość rdzenia poliuretynowego płyt warstwowych należy dobrać w taki sposób, aby budynek 

spełniał wymagania cieplno-wilgotnościowe obowiązujące od 01.01.2021 r. określone w warunkach 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Branża sanitarna: 

 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej, instalacji wyciągowej spalin (odciąg z rury wydechowej), 

wentylację nawiewną w kanale obsługowym oraz wentylację awaryjną uruchamianą w sytuacji 

przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla w powietrzu, 

 Dokonanie zbilansowania pod względem mocy cieplnej i regulacji hydraulicznej istniejącej sieci 

zewnętrznej od kotłowni w bud. Nr 35 do bud. Nr 22 wraz z przyłączem, 

 Wykonać liniowe odwodnienie w budynku wzdłuż bramy wjazdowej z odprowadzeniem wód do 

kanalizacji deszczowej poprzez separator substancji ropopochodnych, 

 Wykonanie instalację odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z odprowadzeniem do 

istniejącej kanalizacji deszczowej, 

 Zaprojektować nowy hydrant przed nowo wybudowanym garażem. 

 Wymiana fragmentu instalacji c.o. (ok. 75 mb) 

 

Branża elektryczna: 

 WLZ poprowadzić z rozdzielni znajdującej się w części warsztatowej bud. nr 22, 

 Wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego, gniazd wtykowych (230V) oraz gniazda siłowego 

(400V) w wykonaniu hermetycznym, 

 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu, 

 Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej, 

 Wykonanie instalacji odgromowej stwarzającej warunki zapewniające poprawne i bezawaryjne 

działanie nowoczesnych i rozbudowanych systemów elektrycznych i elektronicznych, 

 Przebudowanie zewnętrznej instalacji elektrycznej kablowej niskiego napięcia przechodzącej pod 

fragmentem budynku nr 22 przeznaczonego do rozbiórki. 

 

Branża teletechniczna: 

 Garaż wyposażyć w systemy alarmowe (SSWiN, TSN, SAP) z zasilaniem awaryjnym – systemy muszą 

być kompatybilne z istniejącymi na terenie kompleksu, 

 Zamontowanie kamer zewnętrznych do obserwacji okien i bramy wjazdowej, 

 Wyposażyć pomieszczenie LCN Oficera Dyżurnego i dowódcy ochrony SUFO w monitory 

umożliwiające odbiór obrazu oraz rejestrator cyfrowy umożliwiający rejestracje a następnie 

odtwarzanie z co najmniej 3 miesięcy, 

 Wybudowanie kanalizacji teletechnicznej min. dwuotworową o śr. 110 mm między bud. nr 3 a nr 22 

oraz miedzy budynkami nr 12 a nr 10. 
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Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o: 

 

 dane i wymagania zawarte w minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-użytkowych; 

 dane i wymagania zawarte w zatwierdzonym Programie Inwestycji; 

 dane pozyskane na wizji lokalnej obiektu. 

 

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

 

        a) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 

        b) Program inwestycji (załącznik nr 4 do SIWZ) 

        c) projekt umowy z załącznikami (załącznik nr 3 do SIWZ) 

        d) formularz cenowy (załącznik do projektu umowy oraz formularza oferty) 

        e) szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych (załącznik         

            nr 5 do SIWZ)  

        f) wymagania dotyczące dokumentacji budowlanej (załącznik nr 2 do projektu   

           umowy) 

       g) instrukcja o ochronie obiektów wojskowych (sygn. Szt. Gen. 1686/2017) o klauzuli ZASTRZEŻONE jest 

do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wglądu do ww. instrukcji mogą dokonać tylko osoby 

posiadające poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki 

organizacyjnej zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych 

klauzulą ZASTRZEŻONE oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji 

niejawnych – kontakt Pan Leszek Jankowski tel. 261-414-751 

 
2. Oferty częściowe i wariantowe  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

− Element I – termin dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z dowodami nadania (przesłania) 

dokumentacji do Użytkownika i Administratora oraz uzgodnionej z pozostałymi organami, celem 

przeprowadzenia posiedzenia KOPI – 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, 

− Element II – termin dostarczenia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę /skutecznego 

zgłoszenia robót – 90 dni kalendarzowych od daty doręczenia do Wykonawcy zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej. 

 
 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w               
postępowaniu dotyczące: 
                 a) wiedzy i doświadczenia  
      b) potencjału technicznego lub zawodowego 
   Warunki ocenione będą metodą spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie dokumentów. 

 

VI.  WADIUM 
 

Ustala się wadium na całość zamówienia w  wysokości 2.000,00 zł. 
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VII.  KRYTERIA OCENY OFERT  
- Cena za realizację przedmiotu zamówienia: 60% 

- Skrócenie terminu realizacji: 40% (maksymalnie 10 dni) 
 

 
VIII.  UDOSTĘPNIENIE SIWZ  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego:   www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl 

 
                                  

 IX.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
 

17.05.2019r. godz.10.00, siedziba Zamawiającego pok. nr 2 Kancelaria 
 

 

  X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ –  30 dni.  
      
                          Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert. 
 

http://www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl/

