
Spr. nr WB/P/16/R/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 2015r poz. 2164 z późn. zm.) 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej 

podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Wykonanie trwałego wygrodzenia dla potrzeb WBE w Łodzi odgrodzenia wejścia wraz z 3 

miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych (zadanie powiązane z zadaniem 11607)         

k-4645 WBE Łódź  - zadanie 11752”. 

Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 

budowlanych polegających na wygrodzeniu niezależnego wejścia wewnętrznego od ul. Źródłowej 52 wraz 

z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby WBE na odcinku 100 m, wymianie głównej bramy 

dwuskrzydłowej na bramę przesuwną samonośną, a także wykonaniu 3 miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

Przedmiot zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać w oparciu 

między innymi o: 

 dane i wymagania zawarte w aneksie do Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno - 

Użytkowych wraz z załącznikiem; 

 program inwestycji; 

 dane wynikające z wizji lokalnych obiektu; 
 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

 Program inwestycji ( załącznik nr 2 do SIWZ) 

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

 opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ); 

 szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych (załącznik nr 5 do SIWZ) 

 formularz cenowy (załącznik do projektu umowy oraz  formularza oferty) 

 harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik do projektu umowy) 

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

 

 Uwaga! W ramach budynku nr 5 zawarte są umowy użyczenia - informacja dla oferenta w celu 

uniknięcia ewentualnej kolizji i braku współpracy. 

 

Zadanie  wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie  ZASTRZEŻONE 

http://www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl/
e-mail:%20%20szp@rzi.mil.pl%20lub%20kierownikszp@rzi.mil.pl
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IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

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

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

posiedzenia KOPI  – 50 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. 

− Element III - termin zakończenia robót budowlanych  - max 90 dni kalendarzowych od daty 

wydania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznego zgłoszenia robót.  

 
 

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 3.000,00 zł. 

 
 

VII.  KRYTERIA OCENY OFERT  
- Cena za realizację przedmiotu zamówienia: 60% 

- Gwarancja: 20% (przedział 5 - 7 lat) 
- Skrócenie terminu realizacji: 20% (maksymalnie 20 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: 
20.05.2019r. 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/

