
Spr. nr SOŚ/P/19/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 2015r poz. 2164 z późn. zm.) 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń wodnoprawnych z podziałem na elementy: 

ELEMENT I (CZĘŚĆ JAWNA): 

1.  Wprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie 

kompleksu nr 6030 Buczek, JW nr 1158,  32 BLT Łask. 

2. Szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych 

i roztopowych z terenu kompleksu nr 4585 we Wronowicach, działka nr 338 i 339, obręb Wronowice, 

gm. Łask do ziemnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego (ziemi). 

3. Wprowadzane do ziemi wód opadowych i roztopowych z budynku nr 65 i przyległego do budynku placu 

manewrowego na terenie kompleksu nr 2447 Gałkówek, gm. Koluszki (działka nr 1010, obręb 7 

Gałków Mały) 

4. Wprowadzane do ziemi wód opadowych i roztopowych poprzez system dwóch studni chłonnych 

zlokalizowanych na terenie kompleksu 6091 w Nowym Glinniku(działka nr 154/16, obręb tzw. parku 

samochodowego) 

5. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części terenu kompleksu 1451 Cytadela Grudziądz 

ze zlewni W-! do wód rzeki Wisły. 

6. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu pięciu wydzielonych rejonów kompleksu 

nr 6005  Latkowo, gm. Inowrocław do istniejących rowów melioracyjnych . 

ELEMENT II (CZĘŚĆ ZASTRZEŻONA) 

1.  Odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z terenu kompleksu 3068 Regny, gm. Koluszki                     

do rowu melioracyjnego mającego ujście do rzeki Piasecznicy. 

2. Odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych budynku straży 

i przyległego do ww. budynku placu manewrowego na terenie kompleksu 3068 Regny, gm. Koluszki. 
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ELEMENT III (CZĘŚĆ JAWNA): 

 Pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie gm. Koluszki, kompleks 2447                     

w miejscowości Gałkówek, gm. Koluszki (dwie studnie wiercone). 

 Pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego nr 6005                  

w Latkowie, gm. Inowrocław.  

ELEMENT IV (CZĘŚĆ ZASTRZEŻONA): 

1. Pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanej na terenie Składu Materiałowego Nr 2                            

w Regnach, gm. Koluszki. 

Realizacja zadania w elemencie II oraz IV wiąże się z dostępem do informacji niejawnych 

o klauzuli „zastrzeżone”. 

               Miejsce realizacji: Województwo kujawsko – pomorskie i łódzkie. 
 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

 a) formularz oferty wraz z załącznikami ( załącznik nr 1 do SIWZ) 

        b) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

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

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej jednego pracownika 

zajmującego się opracowywaniem operatów. 

2. Oferty częściowe: 

 
1) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.  

a) Wykonawca może złożyć ofertę częściową na dowolną ilość elementów przedmiotu zamówienia, 

b)  Zamawiający spośród ofert spełniających wszystkie wymagane warunki, dokona wyboru oferty na każdy 

kompletny element przedmiotu zamówienia oddzielnie. 

 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

do 31 października 2019r. 
 

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
1. Warunki ocenione będą metodą spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie dokumentów 

wymienionych w Cz. III ust. 2 SIWZ.  
 

 

VI.  KRYTERIA OCENY OFERT  
 

Cena za realizację przedmiotu zamówienia: 100% 
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VII.  UDOSTĘPNIENIE SIWZ  

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

 
                                  

VIII.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
 

21.05.2019 r. godz.10.00, siedziba Zamawiającego pok. nr 2 Kancelaria 
 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ –  30 dni.  
 

      Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

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

