
1. Nazwa postępowania: Demontaż stacji pogodowej na ul. Krzywoustego                        

w Poznaniu. 

2. Odpowiedzialny za przedmiot zamówienia: Wydział Utrzymania Infrastruktury 

Drogowej, Wojciech Czarnecki, tel. 61-64-77-576, wczarnecki@zdm.poznan.pl 

Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje demontaż słupa wsporczego 

(odkręcenie od stopy fundamentowej, odłączenie zasilania w skrzynce w słupie)              

i tablicy wyświetlające dane pogodowe ze stacji pogodowej, na ul. Krzywoustego  

w Poznaniu, ok. 150 m za Rondem Rataje w kier. Katowic. Zadanie obejmuje 

także: zabezpieczenie przed porażeniem i uszkodzeniem pozostającego w stopie 

fundamentowej okablowania, przewiezienie zdemontowanego słupa i konstrukcji 

wsporczej do dowolnego punktu skupu złomu w granicach województwa 

wielkopolskiego, przewiezienie tablicy o zmiennej treści do dowolnego punktu 

zbiórki elektrośmieci. Po przewiezieniu stali do punktu skupu złomu wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyd do zamawiającego dokument przyjęcia 

PZ, celem wystawienia przez zamawiającego karty przekazania odpadów oraz 

faktury za sprzedaż złomu. 

Obszar prac powinien byd zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Prace utrzymaniowe w pasie drogowym wykonywane muszą byd przy 

nieprzerwanym ruchu ulicznym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpieczeostwa 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 

zakooczeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru, który po obustronnym 

podpisaniu stanowi niezbędny załącznik do faktury koocowej warunkujący jej 

zapłatę.  

3. Nie dopuszcza się do złożenia oferty wariantowej lub częściowej. Dopuszcza się, 

aby wykonawca powierzył prowadzenie prac elektrycznych lub transportowych  

innemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi. 

4. Termin wykonania zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty przesłania 

zlecenia do Wykonawcy.  

5. Znak sprawy: TI.ZL.3412.17.2018 

6. Warunki uczestnictwa: brak.  

7. Oferty należy złożyd w Kancelarii Zamawiającego, ul. Wilczak 17, Poznao. 

8. Termin składania ofert: do 21 maja 2018 r.  

9. Termin otwarcia ofert: 22 maja 2018 r., godz. 11:00. 

10. Pouczenie: W przypadku ofert składanych w Kancelarii, Wykonawca ma prawo 

zastrzec, by koperta zawierająca ofertę nie została naruszona przed terminem 

otwarcia ofert. Należy złożyd ją wtedy w nieprzezroczystym, zabezpieczonym 

przed otwarciem opakowaniu, które należy opisad w następujący sposób: „Zarząd 



Dróg Miejskich, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej, 61-623 Poznao, ul. 

Wilczak 17. Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

demontaż stacji pogodowej ul. Krzywoustego. Nie otwierad przed dniem 

22.05.2018.” Oferta może byd również przesłana telefaksem na nr 61-820-17-09; 

wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien byd świadomy, że 

powinien byd świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do 

momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.  


