
1. Nazwa postępowania: Mycie kabin wind i zaułków mieszczących się przy obiektach Mostu 

Dworcowego i Tunelu Zgoda, z zastosowaniem środków przeciwodorowych. 

2. Odpowiedzialny za przedmiot zamówienia: Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej, 

Wioleta Szaumkessel, tel. 61-64-77-305, wszaumkessel@zdm.poznan.pl 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje mycie wind (kabin) osobowych oraz ścian do 

wysokości 1 m n.p.t. w celu usunięcia odoru uryny, preparatem na bazie mikroelementów np. 

Vitopar RW BIOSURF lub innym o tożsamym działaniu, w miejscach wyznaczonych przy  

ul. Dworcowej na wysokości Mostu Dworcowego oraz w tunelu przy Wiadukcie Kosynierów 

Górczyńskich. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia następującej kalkulacji cenowej: cena 

A za umycie wind na Moście Dworcowym i przestrzeni otaczającej w areale 1000 m2; cena B za 

umycie 1 m2 powyżej powierzchni wskazanej powyżej, w zaułkach pod Mostem Dworcowym, ale 

nie więcej niż 800 m2; cena C za umycie wind i wejść do wind w Tunelu Górczyńskim w łącznym 

areale 20 m2. Zadanie będzie realizowane w okresie od 30 kwietnia 2018 r. do 29 września 2018 

roku na podstawie dodatkowych, dookreślających dyspozycji, przesyłanych doraźnie do 

Zleceniobiorcy na przynajmniej 48 godzin przed przystąpieniem do prac. W czasie okresu 

realizacji przewiduje się przynajmniej dziesięciokrotne umycie wind wskazanych ceną A  

i przynajmniej trzykrotne umycie wind wskazanych ceną C. Minimalna kwota, jaką 

Zleceniodawca zamierza przeznaczyć na wykonanie całości zadania wynosi przynajmniej 7.000 zł. 

W zakres wykonywanych prac wchodzić będzie mycie gorącą wodą, rozpylenie środka 

przeciwodorowego co najmniej dwukrotnie podczas jednorazowego mycia celem uzyskania 

skuteczniejszego efektu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie dyspozycji 

przesyłanych przez ZDM, określających lokalizację obiektu i wielkość obiektu. Przyjęta procedura 

usuwania nie może spowodować uszkodzenia nawierzchni. W razie stosowania substancji 

chemicznych powodujących powstanie odcieków, wpusty kanalizacji deszczowej powinny być 

zabezpieczone przed przedostaniem się do niej odcieków. Ponadto zastosowane ewentualne 

substancje chemiczne powinny być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym i dopuszczone 

certyfikatem do stosowania na drogach publicznych. Wykonawca musi dysponować opisem 

produktu i kartą jego charakterystyki, opracowaną przez producenta bądź importera. Przed 

przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niniejszych informacji 

Zleceniodawcy celem akceptacji. Wykonawca musi zapewnić zgodne z przepisami prawa 

postępowanie ze ściekami i odpadami powstałymi w wyniku realizacji usługi. W przypadku, gdy 

konsekwencją realizacji przedmiotu zlecenia będzie powstanie odpadów, Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. z 2013 poz. 21), a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, 

podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą, w rozumieniu której Wykonawca 

staje się wytwórcą oraz posiadaczem odpadów powstałych podczas prowadzenia prac będących 

przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni po 

zrealizowaniu prac przedstawić Zleceniodawcy kserokopie Kart Przekazania Odpadów 

powstałych podczas realizacji usługi.  

Obszar prac podczas oczyszczania powinien być zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. Prace utrzymaniowe w pasie drogowym wykonywane muszą być przy 

nieprzerwanym ruchu ulicznym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestnikom ruchu w czasie trwania robót, tj. oznakowania ich zgodnie z wymogami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393  



ze zm.) i prowadzenia w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu. Po 

prawidłowym zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru, który po obustronnym 

podpisaniu stanowi niezbędny załącznik do faktury końcowej warunkujący jej zapłatę. 

4. Nie dopuszcza się do złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 

5. Termin wykonania zamówienia: do czterech dni roboczych od daty przesłania dyspozycji  

do Wykonawcy. 

6. Znak sprawy: TI.ZL.3412.15.2018 

7. Warunki uczestnictwa: brak.  

8. Oferty należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 

9. Termin składania ofert: do 19.04.2018 r., godz. 14.00 

10. Termin otwarcia ofert: 20.04.2018r., godz. 9:00. 

11. Pouczenie: W przypadku ofert składanych w Kancelarii, Wykonawca ma prawo zastrzec, by 

koperta zawierająca ofertę nie została naruszona przed terminem otwarcia ofert. Należy złożyć 

ją wtedy w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu, które należy 

opisać w następujący sposób: „Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Utrzymania Infrastruktury 

Drogowej, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17. Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn: Mycie kabin wind z zastosowaniem środka przeciwodorowego.  

Nie otwierać przed dniem 20.04.2018.” Oferta może być również przesłana telefaksem na  

nr 61-820-17-09; wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, 

że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia  

wszystkich ofert.  

 


