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Poznań, 3 kwietnia 2018 

 
 

 
Awaryjne obustronne zabezpieczenie gzymsów przed oderwaniem się luźnych 

fragmentów betonu na moście Chrobrego w Poznaniu. 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie polega na wykonaniu zabezpieczenia całej powierzchni 

gzymsów i wsporników podwójną siatką na całkowitej długości mostu (2x140m). Należy 

zastosować 2 siatki polietylenowe spełniające wymagania PN-EN 700,701,748,749,1510,1271. 

Siatka nr 1 o oczkach nie większych niż 45mm, druga o oczkach do 5mm. Gwarancja na 

zastosowany materiał do 5 lat. Gwarancja wykonania na 3 lata. Zabezpieczenie powierzchni 

gzymsów dotyczy także przestrzeni nad nurtem rzeki. Prace na obiekcie należy prowadzić "pod 

ruchem". Siatkę należy zamocować do słupków balustrady, a od spodu do konstrukcji mostu. 

Podczas montażu siatki należy odkuć luźne fragmenty betonu na gzymsach i wspornikach. 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TO.342.2.1.2018 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30.04.2018 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie wykonania w okresie 

ostatnich 3 lat co najmniej 2 usług polegających na zabezpieczeniu siatkami powierzchni płyty 

pomostowej oraz gzymsów na obiektach mostowych(w tym jedna wykonana nad nurtem rzeki)oraz 

jedna usługa wykonywana dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na całkowitą minimalną 

wartość 50 tys. zł. netto. 

Prosimy o podanie ceny brutto i netto w załączonych ofertach. 

Termin składania ofert: 2018-04-05 godzina 14:00 

Data, godzina otwarcia ofert:  2018-04-06 godzina 11:00 

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

dodatkowych informacji:  Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46; 

Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl 

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w 

różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. 
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W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i 

numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2018-04-06 11:00 – 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 2018-

04-06 11:00 – 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. 


