
 
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie 

kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09 

email: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl 
www: http://www.zdm.poznan.pl/ 

Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny 
ogłasza:  

Nazwa postępowania: opracowanie dokumentacji operatu wodnoprawnego, złożenie 

wniosku do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, udzielenie wyjaśnień w toku 

postępowania administracyjnego wraz z uzyskaniem dwóch decyzji pozwoleń 

wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód obejmującego: 

- odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni  

pomiędzy ul. Bożeny, Pustą i Dobromiły w Poznaniu poprzez zbiornik retencyjny do 

cieku Szklarka w km 1+785 oraz 2+146 oraz 

- z terenu zlewni kolektora ścieków deszczowych w ul. Pustej do cieku Szklarka w km 

1+490  

Nazwa komórki organizacyjnej, nr tel., adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych 

informacji: Wydział TI, 61 6477236 / dprzybylska@zdm.poznan.pl 

Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

www.zdm.poznan.pl 

 

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.zdm.poznan.pl 

 

Opis przedmiotu zamówienia: Dokumentację należy sporządzić w oparciu o założenia  

i wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2017, poz.519) do posiadania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych za pomocą kanalizacji deszczowej do odbiornika oraz ustawy  

z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017r. poz.1566).  

 

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. 

Termin wykonania operatu wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie 2 

decyzji pozwoleń wodnoprawnych do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu do 

15.06.2018r. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dot. 

posiadania wiedzy i doświadczenia w opracowywaniu dokumentacji operatów 

wodnoprawnych. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

- Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu 

dokumentacji operatu wodnoprawnego. 

 

2. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków w postępowaniu: 
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 - wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie 

(decyzje). Za spełnianie wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia uznaje się 

wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji 

operatu wodnprawnego. W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie zostały 

wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, 

wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa 

powyżej. 

 

3. Zleceniobiorca oświadcza, ze przysługują mu pełne prawa autorskie, do przedmiotu 

wykonanej usługi operatu wodnprawnego. Zleceniobiorca zobowiązany jest 

przestawić Zleceniodawcy dokument potwierdzający przeniesienie na jego rzecz tych 

praw. 

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: TI.KD.434.1.8.2018. 

 

Oferty należy złożyć w/u: Kancelaria ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, osobiście lub 

pocztą w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji powinny być opatrzone nazwą 

zadania, nazwą wydziału, numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 

17.05.2018r., godz. 10.00”. 

Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres: 

zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału 

i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis: „nie otwierać przed 

17.05.2018r., godz. 10.00”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być 

świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego 

otwarcia wszystkich ofert. 

 

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: administrator 
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