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ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU  

ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie 
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09 

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

Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny 
ogłasza:  

 

Opracowanie dokumentacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla dwóch lokalizacji  

 

Nazwa komórki organizacyjnej, numer 
telefonu/adres e-mail osoby 
udzielającej dodatkowych informacji: 

Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej  
Justyna Tietz, tel.: 61 62 86 577 
e-mail: jtietz@zdm.poznan.pl 

Adres, pod którym zamieszczony jest 
szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia: 

 

Adres, pod którym zamieszczona jest 
specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 

www.zdm.poznan.pl  
 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na 
realizację następującego zadania: 
opracowanie dokumentacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem 
decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla 
dwóch lokalizacji:  
część 1)  
odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych                           
z ul. Tarnowskiej wylotem do skanalizowanego odcinka cieku Krzesinka w km 
3+065 oraz dwoma wylotami do rowu otwartego; 
część 2)  
odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych                        
z ul. Wołowskiej do cieku Skórzynka w km 0+630. 
Ogólnie w zakres zadania wchodzi: 
- dokumentację należy sporządzić w oparciu o założenia i wymagania 
określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne 
(Dz.U.2017r.poz.1566); 
- złożenie wniosku do Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Poznaniu                 
z opłatą za usługę wodną; 
- udzielenie wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego; 
- uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie        
z wód; 
- Zamawiający dysponuje pierwotnym operatem wodnoprawnym do wglądu 
tylko dla części 2).  

Dopuszcza się złożenie oferty 
częściowej 

 
nie 
 

Czas trwania zamówienia lub termin 
wykonania: 
 

do 05.07.2019 r.  
w zakresie złożenia w PGW Wody Polskie poprawnie sporządzonego operatu 
wodnoprawnego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Informacje dotyczące sytuacji 
wykonawcy oraz informacje i 
formalności niezbędne do oceny, czy 
spełnia on minimalne wymogi 
ekonomiczne, finansowe i techniczne: 
 

W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi. 
Do oferty należy załączyć: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 
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terminu składania ofert. 
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dot. posiadania wiedzy i doświadczenia w opracowywaniu 
dokumentacji operatów wodno prawnych. Opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tego warunku: 
- Wykonawca musi wykazać, że wykonał 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 wraz z wydaną decyzja pozwolenia 
wodnoprawnego. 
3) Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków postępowania: 
- wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –          
w tym okresie z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane należycie poprzez dołączenie kopii decyzji pozwoleń wodno 
prawnych. Za spełnienie wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia uznaje 
się wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na sporządzeniu 
dokumentacji operatu wodnoprawnego wraz z wydana decyzją. W przypadku, 
gdy usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane na rzecz 
Zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, Wykonawca nie ma 
obowiązku przekładania dowodów, o których jest mowa powyżej.   
4) Wykonawca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie do 
przedmiotu wykonanej usługi operatu wodnoprawnego. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający 
przeniesienie na jego rzecz tych praw. 
5) W przypadku niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawcy o uzupełnienie 
dokumentów wymaganych w ogłoszeniu. Zamawiający zastrzega jednokrotne 
przeprowadzenie przedmiotowej procedury. 

Numer referencyjny nadany przez 
zamawiającego: 

UI.KD.434.1.7.2019 

Oferty należy złożyć w/u: 
Wydział Organizacyjny - Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy                       
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

Termin składania ofert:  2019-05-28 08:00  

Data, godzina otwarcia ofert:  2019-05-28 12:00 

Pouczenie 

Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do 
ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej 
kopercie. 
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, 
nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać 
przed 2019-05-28 12:00–oferta do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego”.  
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną 
na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy 
zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas 
pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2019-05-28 12:00 – oferta do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 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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