
1. Nazwa postępowania: Nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja urządzeo Systemu 

Pogodowej Informacji Drogowej miasta Poznania.  

2. Odpowiedzialny za przedmiot zamówienia: Wydział Utrzymania Infrastruktury 

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

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest: 

a. nadzór nad pracą 5 stacji pogodowych, 5 tablic informacyjnych o zmiennej 
treści (ostrzegawczych) oraz 4 kamer i torów kamerowych, a także 
eksploatacja systemu łączności GPRS ze stacjami ASPG wraz z opłatą 
abonamentową wchodzących w skład systemu zainstalowanych                       
w następujących miejscach: 

i. wiadukt Kosynierów Górczyoskich, 
ii. wiadukt Franowo, 

iii. skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Lutyckiej, 
iv. ul. Radojewo, 
v. węzeł Antoninek, 

b. okresowa oraz interwencyjna konserwacja czujników i innych urządzeo 
stacji zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Instytut Badawczy Dróg              
i Mostów w Warszawie, 

c. monitoring połączeo oraz czuwanie nad prawidłową transmisją danych do 
stanowisk dyspozytorskich, 

d. kontrola łączności systemu GPRS ze stacjami, 
e. bieżąca weryfikacja wyświetlanych danych pomiarowych, 
f. rozpoznanie przyczyn niesprawności Systemu w ciągu 24 godzin, licząc od 

momentu zgłoszenia, 
g. sporządzanie comiesięcznego protokołu z wykonywanych czynności                    

na poszczególnych stacjach pogodowych, 
h. wykonywanie drobnych napraw i kalibracji stacji pogodowych. 

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

obejmowad cenę netto za każdy miesiąc wykonywanej usługi. 

5. Termin wykonania zamówienia: od 1.07.2018 do 30.06.2019 

6. Warunki uczestnictwa: Oferent musi potwierdzid, że posiada wiedzę                              

i doświadczenie do świadczenia usługi. W tym celu oferent załączy do oferty kopie 

referencji, potwierdzających wykonywanie w przeciągu dwóch ostatnich lat zadao 

z zakresu telemetrii i metrologii, na kwotę łączną co najmniej 20.000,00 zł. 

Zadania telemetryczne i metrologiczne mogą byd prowadzone rozłącznie. Nie 

wymaga się przedstawienia referencji, jeśli zadania były pełnione na rzecz 

Zamawiającego. 

7. Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TI.ZL.3412.18.2018 

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

9. Termin składania ofert: do 4 czerwca 2018 r.  

10. Termin otwarcia ofert: 5 czerwca 2018 r., godz. 11:00. 



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

zastrzec, by koperta zawierająca ofertę nie została naruszona przed terminem 

otwarcia ofert. Należy 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 nadzór nad stacjami pogodowymi. Nie otwierad przed dniem 5.06.2018.” 

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.  


