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TO.342.192.1.2018                 Poznań, 10 kwietnia 2018 r.  

 

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 000 euro 

Dane kontaktowe 

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich 

61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822 

 

Nazwa postępowania 

Remont muru oporowego w ulicy Chojnickiej w Poznaniu (etap II) 

Nazwa komórki, osoba do kontaktu 

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

Krzysztof Wiese; kwiese@zdm.poznan.pl 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie muru oporowego 

wzdłuż ulicy Chojnickiej w Poznaniu zlokalizowanego w pasie rozdziału pomiędzy ciągiem 

pieszym, a ogrodzeniem cmentarza przy kościele Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia 

NMP w Poznaniu. 

Zakres zadania obejmuje remont 62- metrowego odcinka muru oporowego od strony 

kościoła oraz przeprowadzeniu robót wykończeniowych na całej długości muru-132m. 

Remont polega na rozbiórce ścian i fundamentów muru na odcinku od wyremontowanej 

części do wjazdu na teren Parafii, a następnie odtworzenie konstrukcji muru poprzez 

wykonanie konstrukcji żelbetowej wypełnionej betonowymi bloczkami M6. Zadanie polega na 

wykonaniu projektu wykonawczego powyższego remontu wraz z opracowaniem i 

wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu umożliwiającej możliwość poruszania się 

pieszych wzdłuż muru oporowego i wykonaniem robót budowlanych według wykonanego 

projektu wykonawczego mającego na celu odtworzenie muru oporowego w pierwotnym 

śladzie. 



 

 

 

 W czasie wykonywania robót należy wygrodzić teren budowy zabezpieczając go przed 

osobami postronnymi. W pobliżu budowy należy zorganizować zaplecze socjalne 

wyposażone w szatnie dla pracowników oraz przenośną toaletę. Po zakończeniu robót 

budowlanych należy przekazać Zamawiającemu dowód utylizacji materiałów z rozbiórki 

(gruz) wystawiony przez firmę do tego upoważnioną. Wykonawca robót odpowiada za 

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi oraz za teren przyległy do 

obszaru inwestycji w przypadku jego wykorzystania za zgodą właściciela terenu. Przed 

przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych należy zatwierdzić u Zamawiającego 

projekt wykonawczy, wykonać, wprowadzić i odebrać tymczasową organizację ruchu oraz 

wystąpić do ZDM Poznań o zajęcie pasa drogowego w miejscu prowadzenia robót 

budowlanych. 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne pod słupy oraz ściany muru oporowego należy wykonać po zabezpieczeniu 

przed osunięciem skarpy. Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych należy wykonać 

przekopy próbne i ręczne odkrywki w celu lokalizacji istniejącej infrastruktury podziemnej. W 

razie konieczności prace należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli gestorów sieci 

(ENEA OPERATOR). Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub 

podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,00m w gruntach zwartych, w 

przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1,00m, lecz nie większej od 

2,00m, można wykonywać jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntowych. Po zakończeniu 

prac budowlanych należy odtworzyć skarpę poprzez jej reprofilację zgodnie ze spadkiem 

podłużnym niwelety muru oporowego. W razie konieczności stosować należy kaskady i 

uskoki w taki sposób, aby góra krawędzi skarpy przylegająca do muru oporowego 

znajdowała się przynajmniej 15 cm poniżej gzymsu muru. Niwelacje terenu należy 

przeprowadzić na całej długości muru- 132mb 

 

Konstrukcja muru oporowego 

Należy zaprojektować odtworzenie zniszczonego muru oporowego w formie żelbetowej 

konstrukcji- fundament, słupy, rygle usztywniające minimum 2 sztuki wypełnione betonowymi 

bloczkami M6. Możliwe jest wykonanie całej konstrukcji żelbetowej. Rozstaw osiowy słupów 

od 5,0-6,0 m. Wysokość muru licząc od krawędzi nawierzchni chodnika jest zmienna na 

długości w zależności od ukształtowania niwelety krawędzi chodnika i wysokości skarpy 



 

 

 

nasypu. Minimalna głębokość posadowienia elementów na podłożu z betonu klasy C8/10 

wynosi 80cm. Uskok pomiędzy poszczególnymi segmentami muru powinien być 

zlokalizowany na żelbetowych słupach. Nowa konstrukcja muru powinna zostać zakotwiona 

w już wyremontowanej części muru. Do wykonania żelbetowych konstrukcji przewidziano 

stal AIII-BSt500 i beton w zależności od obliczeń konstrukcyjnych C20/25- C30/37, otulina 

3cm, grubość muru razem z tynkiem ok. 30cm (przęsło), 40cm (słupy). Mur oporowy należy 

zwieńczyć żelbetowym gzymsem dozbrajanym i mocowanym za pomocą zbrojenia z 

poszczególnymi warstwami muru oporowego.  

 

Izolacja i odwodnienie. 

Dla powierzchni muru oporowego bezpośrednio stykającej się z gruntem należy 

zaprojektować i wykonać izolację przeciwwilgociową typu ciężkiego z wykorzystaniem 

materiałów bitumicznych, a od strony skarpy należy zastosować folię kubełkową. Mur 

oporowy należy odwodnić poprzez wykonanie drenażu z rury drenarskiej karbowanej PVC 

minimum fi 50mm i zasypki filtracyjnej ze żwiru oraz obsypki filtracyjnej o granulacji 2-8mm. 

Drenaż należy wykonać na odcinku 135m za murem wykonywanym w I i II etapie 

doprowadzić go do już istniejącej studni  drenarskiej wykonanej podczas I etapu remontu w 

2017r.  

 

Roboty wykończeniowe 

Całość muru należy wykończyć za pomocą tynku mineralnego cienkowarstwowego, który w 

częściach odziemnych powinien zostać zabezpieczony izolacją cienkowarstwową bitumiczną 

do poziomu 10 cm powyżej terenu gruntu, a powyżej powłoką malarską o właściwościach 

antygrzybicznych i hydrofobowych. W ramach zadania należy przeprowadzić roboty 

wykończeniowe na całej długości muru oporowego-132m. Z elementów wykonanych w 

pierwszym etapie należy usunąć luźne fragmenty tynku, w miejscach spękań przeprowadzić 

iniekcję lub wkleić siatkę zbrojarską, oczyścić mur z efektów ubocznych zawilgocenia i 

wykonać nowe tynki.  

Kolejność wykonywania naprawy muru oporowego: 

1. Wykonanie projektu wykonawczego naprawy muru oporowego  

2. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie jej akceptacji przez 

jednostki miejskie 

3. Zabezpieczenie istniejących drzew 



 

 

 

4. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zapewniającej poruszanie się pieszym 

użytkownikom 

5. Zgłoszenie robót do poszczególnych gestorów sieci 

6. Zabezpieczenie słupa energetycznego znajdującego się w pobliżu muru oporowego 

na czas prowadzenia robót 

7. Rozbiórka niezbędnej części chodnika i zmagazynowanie kostki brukowej oraz 

oporników do ponownego wykorzystania 

8. Demontaż muru oporowego 

9. Zabezpieczenie skarpy i ogrodzenia cmentarza przed osunięciem 

10. Roboty ziemne- wykopy pod słupy i ściany muru oporowego 

11. Roboty żelbetowe i murarskie 

12. Roboty izolacyjne i tynkarskie- na całej długości muru 132m (zadanie uwzględnia 

naprawę tynków wykonanych w I etapie remontu) 

13. Wykonanie odwodnienia- drenaż i zasypanie wykopu na całej długości muru 132m. 

14. Roboty wykończeniowe- naniesienie powłoki malarskiej hydrofobowej antygrzybicznej 

na całej długości muru oporowego 132m. 

15. Odtworzenie nawierzchni chodnika 

16. Uporządkowanie terenu budowy 

 

Zakres robót objętych zamówieniem: 

Orientacyjny zakres robót budowlanych znajduje się w załączniku do zamówienia. Podane 

ilości robót są wielkościami szacunkowymi mającymi na celu pokazać Wykonawcy ilość 

robót niezbędną do prawidłowego wykonania zadania. Ostateczna ilość robót powinna 

wynikać z projektu Wykonawczego wykonanego przez Wykonawcę remontu muru 

oporowego. Zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu wszystkich robót 

budowlanych i wykonaniu dokumentacji powykonawczej.  

  

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas remontu muru oporowego muszą spełniać 

POLSKIE NORMY BUDOWLANE, a przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi 

przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych 

tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie 

internetowej  http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-

utrudnieniach  



 

 

 

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej 

 

Termin wykonania zamówienia 

10 sierpnia 2018r. 

 

Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania 

zadania (wskazanie osób nadzorujących sporządzenie projektu wykonawczego oraz 

prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania oraz do 

prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub inżynieryjno 

mostowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane). Do ofert należy 

dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 5 osobowym, która będzie 

realizowała zadanie. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących wykonanie 

projektu wykonawczego i nadzór nad robotami budowlanymi (uprawnienia budowlane z 

potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej Izbie Inżynierów). Wykonawca powinien się 

wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego zadania, 

wykonanego dla poznańskich jednostek miejskich w przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co 

najmniej 50 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. 

Firmy, które realizowały zadania dla ZDM Poznań w przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały 

się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub 

finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania.  Wykonawca do oferty dołącza 

oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z aktualnym 

stanem muru oporowego. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena. 

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego 

TO.342.192.1.2018 

 

Miejsce i sposób złożenia oferty: 

Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr 

referencyjnym oraz informacją „nie otwierać przed 17.04.2018 godz. 12:00- oferta do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” lub przesłać pocztą elektroniczną 

na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr 



 

 

 

referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma 

możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich 

ofert. 

 

Termin składania ofert 

Oferty należy złożyć w terminie 16.04.2018r. godz. 14:00 

 

Data i godzina otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi 17.04.2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania 

Obiektów Inżynierskich 

 

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert 

Krzysztof Wiese 

 

 

 

 

 
 


