Ogłoszenie
Poznań, dnia 03 - 04 - 2018
Numer sprawy: RR.342.7.2018
I. Dane kontaktowe
Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822
II. Nazwa komórki, osoba do kontaktu
Wydział ds. Rowerowych
nr tel.: (61) 62 28 571, email: jgabis@zdm.poznan.pl
Osoba do kontaktu – Joanna Gabiś, inspektor ds. rowerowych
III. Nazwa postępowania
Opracowanie projektu oznakowania trasy rowerowej wzdłuż ul. Bukowskiej zgodnie z
rowerowym Systemem Informacji Miejskiej.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oznakowania trasy rowerowej wzdłuż ul.
Bukowskiej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Rowerowy System Informacji
Miejskiej”:
http://www.poznan.pl/mim/main/system-informacji-miejskiej-rowerowy,p,3842,
39651,39654.html
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 zaprojektowanie na mapie sytuacyjnej w skali 1:500 dokładnej lokalizacji każdego
znaku/tablicy informacyjnej,
 zaprojektowanie wyglądu i treści każdej tablicy na trasie – każdego pylonu
wskazującego trasę, każdego kierunkowskazu prowadzącego rowerzystę; należy
uwzględnić konieczność doboru optymalnych „points of interest” dla rowerzysty.
Zamawiający przekaże przykładowe wzory w formacie *.indd,
 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla całego zadania
(pylony, tablice, oznakowanie poziome – konstrukcje, konstrukcje wsporcze,
mocowanie, materiały, atesty),
 sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót (do przekazania jako
pdf oraz jako arkusz kalkulacyjny).
Obszar objęty zamówieniem: trasa rowerowa wzdłuż ul. Bukowskiej, Zeylanda, św. Marcin
na odcinku od granicy miasta do ul. Kościuszki.
Wymagania szczegółowe:
a) projekt należy wykonać zgodnie z Zarządzaniem nr 931/2015/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie standardów technicznych infrastruktury
rowerowej na terenie miasta Poznania (dostępne na stronie internetowej:
www.zdm.poznan.pl),
b) projekt należy wykonać zgodnie z Wieloletnim Programem Rozwoju Ruchu
Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do 2025 roku
(przedmiotowa trasa stanowi fragment trasy głównej R2),
c) projekt należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 2003 r. (z późniejszymi zmianami) dotyczącym szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
d) projekt należy opracować na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 ze
wskazaniem dokładnych lokalizacji znaków,
i) należy opracować zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej Miasta Poznania,
j) wszystkie opracowane materiały należy przekazać do Zamawiającego w 3
egzemplarzach papierowych + jeden egzemplarz elektroniczny w formacie PDF oraz:
i. DOC dla opracowań tekstowych,
ii. SVG + INDD lub CDR lub AI dla grafik
iii. XLS dla kosztorysów i przedmiarów.
Należy uzyskać następujące opinie:
a) Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu ZDM,
b) Wydziału ds. Rowerowych ZDM,
c) Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (pełnomocnika ds.
estetyki wizerunki miasta),
d) Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania.
5. Termin wykonania:
a) do 31.08.2018 r.
b) z tytułu nieterminowego wykonania umowy zlecenia naliczane będą kary umowne w
wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
c) z tytułu odstąpienia od umowy zlecenia przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po
stronie Zleceniobiorcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
6. Termin składania wniosków:
Oferty można składać osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich,
ul. Wilczak 17 Poznań do dnia 19.04.2018r do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Oferta na SIM rowerowy – nie otwierać przed 20.04.2018r”.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
7. Warunki uczestnictwa:
Referencje na wykonanie przynajmniej jednej koncepcji lub projektu wizualnego
oznakowania tras rowerowych lub opracowania, którego takie oznakowanie było częścią;
8. Informacje dodatkowe:
a) oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
b) przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty,
które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najniższą cenę.
c) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia
lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
d) nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
e) projektant jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych z
mieszkańcami, jeżeli pojawi się taka potrzeba oraz do uczestnictwa w Radzie
Rowerowej.

