
Warunki uczestnictwa 

1. Nazwa postępowania:  

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości nawierzchni płyty betonowej 

oraz niwelację przekroi poprzecznych strefy ważenia na stanowisku kontroli 

 pojazdów na ul. Dąbrowskiego w Poznaniu 

2. Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej 

dodatkowych informacji:  

Wydział Budowy i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17 61-623 Poznań 

Jacek Osiński  tel. 61 628 65 66, josinski@zdm.poznan.pl 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych równości nawierzchni płyty betonowej 

oraz niwelację przekroi poprzecznych strefy ważenia na stanowisku kontroli 

pojazdów na ul. Dąbrowskiego w Poznaniu 

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE 

5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia udzielenia zlecenia do dnia 

15.06.2017r. 

6. Warunki uczestnictwa informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje 

i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, 

finansowe i techniczne. 

Oświadczenie – formularz ofertowy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Stanowisko ważenia pojazdów musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 25 września 2007 r., nr 188, poz.1345. 

Zamówienie obejmuje:  
- wykonanie niwelacji ( z zastosowaniem repera roboczego ) punktów wysokościowych 
stanowisk do ważenia pojazdów – w załączeniu przykładowy szkic stanowiska 
(załącznik nr 1)  
- sporządzenie operatów z niwelacji stanowisk  
- pomierzenie pochyleń powierzchni jezdni w strefie ważenia w kierunku ruchu pojazdów 
i w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów  
- sporządzenie protokołów z pomiaru w/w pochyleń dla stanowiska (załącznik nr 2). 

Ważność pomiaru:  6 miesięcy. 

7. Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TBU.225.0050.J.2018 

8. Oferty należy złożyć w/u: 

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.  

 

9. Termin składania ofert: 04.06.2018r. Godzina: 12.00 

Oferty należy złożyć  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  

 

Data, godzina otwarcia ofert: Data: 05.06.2018r. Godzina 14.00 w Wydziale Budowy 

i Utrzymania Dróg ul. Wilczak 17 , 61-623 Poznań 
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