
 

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl 
 

 
        

Poznań, dnia 11.04.2018 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 

Dane kontaktowe: 
Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich 
61-623 Poznań ul. Wilczak 17 
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822 
 
Nazwa postępowania: 
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i analiza geologiczna podłoża wybranych ulic  
pod kątem możliwości instalacji studni chłonnych w miejscach istniejących wpustów ulicznych 
podłączonych do kanalizacji sanitarnej na ulicach: Raciborskiej, Wiązowskiej, Pniewskiej, 
Tomaszowskiego, Zana w Poznaniu. 
 
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej 
dodatkowych informacji: 
Wydział Budowy i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Danuta Misiorna tel.61 62 86 564, 
dmisiorna@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: 
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i analiza geologiczna podłoża wybranych ulic  
pod kątem możliwości instalacji studni chłonnych w miejscach wszystkich istniejących 
wpustów ulicznych podłączonych do kanalizacji sanitarnej na ulicach: Raciborskiej, 
Wiązowskiej, Pniewskiej, Tomaszowskiego, Zana w Poznaniu. 
 
Szczegółowe wytyczne do projektu: 
W ramach zadania należy szczegółowo określić warunki gruntowo wodne oraz ustalić 
parametry geotechniczne gruntów rodzimych występujących w miejscach istniejących 
wpustów ulicznych podłączonych do kanalizacji sanitarnej na ulicach: Raciborskiej, 
Wiązowskiej, Pniewskiej, Tomaszowskiego, Zana oraz u zbiegu ulic Zana i Tomaszowskiego 
w najniższym punkcie skrzyżowania. 
 
Wykonać należy po 1 otworze badawczym dla każdej z wymienionych powyżej lokalizacji  
o głębokości 6 m. Należy uzyskać zgodę właścicieli/zarządzających działek na wykonanie 
odwiertu oraz zgodę na zajęcie pasa drogowego. Ponadto należy przedstawić opinię 
dotyczącą sposobu i możliwości instalacji studni chłonnych w miejscach istniejących wpustów 



 

 

 

ulicznych. Rozwiązanie odwodnienia winno być kompletne i poparte wykonanymi badaniami 
geologicznymi.  
Opracowanie należy wykonać na mapie zasadniczej z aktualnymi stanami prawnymi. 
 
Należy opracować: 
- opracowanie geotechniczne (5 egz.). 
- całość dokumentacji należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w wersji 
edytowalnej *.dwg, 
 
Należy uzyskać: 
- Mapy zasadnicze i inne materiały niezbędne do opracowania dokumentacji 
- Zgody właścicieli działek na przeprowadzenie odwiertów. 
- Zgodę na zajęcie pasa drogowego  
 
Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia. 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu 
realizacji zadania, 
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena. 
 
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach zmiany w przepisach i 

zasadach wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi 

Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 

przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający 

się do eksploatacji bez wad. 

Przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest  

do przedstawienia harmonogramu realizacji zadania, który stanowi nieodłączną część umowy. 

Wymaga się, aby projektant na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym  

do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez 

Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się  

z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.  

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawiania „comiesięcznego 

Raportu Postępu Prac” do 5 dnia każdego miesiąca w formacie *.xls. Raport należy przesyłać 

na adres mailowy osoby prowadzącej zadanie w ZDM.  



 

 

 

W raporcie należy umieszczać narastająco informacje o bieżącym postępie prac projektowych 

oraz datę wydarzenia. Raport taki należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu prac. 

Do w/w raportu należy również załączyć wszelkie wystąpienia wykonawcy, otrzymane na 

etapie projektowania uzgodnienia, opinie, ważniejsze maile w formacie *.pdf.  

Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, 

postanowień, uzgodnień, opinii i warunków w ciągu 3 dni roboczych od ich uzyskania.  

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena. 

- wymaga się, aby projektant na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym. 
 
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej  
 
Termin wykonania zamówienia: 
- ostateczny termin opracowania – 31 lipca 2018 r. 
 
Warunki uczestnictwa 
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, 
czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 
dysponowanie osobą/osobami posiadającą/ posiadającymi uprawnienia do projektowania 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz niepodlegającą/ 
niepodlegającymi wykluczeniu z postępowania. 
Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który 
do realizacji zadania wskazał projektanta/sprawdzającego: 
- który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał 
dokumentację projektową tzn. stwierdzono istotne błędy lub niezgodności uniemożliwiły 
realizację projektu lub 
- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie) 
niepodleganie wykluczeniu z postępowania (dotyczy Wykonawcy składającego ofertę) - z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który 
z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy, 
zasądzenia odszkodowania lub uniemożliwiło realizację inwestycji. 
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu i podpisanie oświadczenia – formularz ofertowy 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: 
TBU.220.18.2018 
 
 
 



 

 

 

Miejsce i sposób złożenia ofert: 
Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr 
referencyjnym  lub  przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z 
zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując 
drogę elektroniczna 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 2018-04-18 do godziny 15:00 
Data i godzina otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert nastąpi 2018-04-19 o godzinie 14:00 w siedzibie Wydziału Budowy i Utrzymania 
Dróg ul. Wilczak 17. 
 
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 2018-04-19 14:00 – 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 2018-04-19 14:00 – 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: 
Mariusz Woźniak 
 
 


