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TO.342.192.2.2018                 Poznań, 21 czerwca 2018 r.  

 

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 000 euro 

Dane kontaktowe 

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich 

61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822 

 

Nazwa postępowania 

Projekt muru oporowego wzdłuż ul. Zaułek Piotra Majchrzaka 

Nazwa komórki, osoba do kontaktu 

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46;  

Krzysztof Wiese; kwiese@zdm.poznan.pl 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu muru 

oporowego wzdłuż ulicy Piotra Majchrzaka w Poznaniu. 

 



 

 

 

Szczegółowe wytyczne do projektu 

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową dla remontu muru oporowego 

wzdłuż ulicy Piotra Majchrzaka długości około 150mb, polegającego na kompleksowym 

remoncie konstrukcji oporowej, która zapewni stateczność skarpy od strony cmentarza. Na 

etapie projektu wstępnego projektant przedstawi 2-3 koncepcje muru oporowego. Projekt 

wstępny na mapie zasadniczej należy przedstawić do ZDM w celu zaopiniowania w terminie 

2 miesięcy od podpisania umowy. 

Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych z 

aktualnymi stanami prawnymi.  

Należy wystąpić do gestorów sieci o uzgodnienie projektu oraz o warunki techniczne na 

przebudowę ewentualnych kolizji. W przypadku przebudowy istniejących urządzeń liniowych 

należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych do właściciela sieci, w 

którym należy powołać się na art. 32, a w szczególności ust 4 ustawy o drogach publicznych. 

Jednocześnie niezbędne jest uzyskanie informacji od wszystkich gestorów sieci o 

ewentualnych planowanych inwestycjach na obszarze objętym zamówieniem. 

Wykonać inwentaryzację istniejącej zieleni na terenie inwestycji i w odległości 5m od 

projektowanej budowli (3 egz.). W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i 

rodzajową, obwód pnia na wysokości 5cm i 130 cm (w przypadku krzewów powierzchnię w 

m2), średnice rzutu korony, określenie stanu zdrowotnego roślin. 

W zakresie projektu zieleni należy wykonać inwentaryzację zieleni, należy uwzględnić 

nasadzenia rekompensacyjne (gdy będą wymagane). Dokumentację należy opracować przy 

założeniu jak najmniejszej kolizji z istniejąca roślinnością. 

W przypadku kolizji z istniejącymi drzewami należy przygotować wniosek o wycinkę drzew.  

• Przygotowanie 3 egz. Projektu wykonawczego, 

• Opracowanie projektu usunięcia lub zabezpieczenia kolizji z gestorami 

poszczególnych sieci w przypadku ich wystąpienia (3 egz.) 

• Inwentaryzacja istniejącej zieleni (3 egz.) 

• Przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy zatwierdzony przez 

Miejskiego Inżyniera Ruchu, 

• Kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz przedmiary robót oferta (3 egz.) 



 

 

 

• Wersja elektroniczna projektu na płycie CD, przedmiar robót oferta należy zapisać w 

formie odrębnego pliku w formacie Exel na tej samej płycie, całość dokumentacji 

należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie pdf, 

• Projekt należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pełnomocnikiem 

Prezydenta ds. Estetyki, wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia infrastruktury 

technicznej kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami 

• Uprawnienia projektanta reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 

• Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: 

najniższa cena, 

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

 

Dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na 

odstępstwa i opinie niezbędne do przeprowadzenia remontu muru oporowego. Projekt 

organizacji ruchu wymaga zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu. 

Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniu projektowym zmiany w 

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 

Dokumentacja objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi Normami, 

wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującej na dzień 

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

się do eksploatacji bez wad. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności 

przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Biuro projektów, winno dołożyć 

szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów 

robót w trakcie realizacji a wynikające z błędów dokumentacji technicznej. Projektant musi 

posiadać uprawnienia w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych lub mostowych, a 

w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni posiadać odpowiednią kadrę 

posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zieleni. 

Uprawnienia projektanta reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane. 

 

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej 

 

Termin wykonania zamówienia 

20 listopada 2018r. 

 

 



 

 

 

Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania 

zadania (wskazanie osoby/osób posiadających uprawnienia do projektowania zgodnie z 

ustawą z dnia 07 lipca 1994r.) Do ofert należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje osób nadzorujących wykonanie projektu wykonawczego (uprawnienia 

budowlane z potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej Izbie Inżynierów). Wykonawca 

powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego 

zadania, wykonanego dla poznańskich jednostek miejskich w przeciągu 3 ostatnich lat. 

Firmy, które realizowały zadania dla ZDM Poznań w przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały 

się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub 

finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania.  Wykonawca do oferty dołącza 

oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z aktualnym 

stanem muru oporowego. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena. 

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego 

TO.342.192.2.2018 

 

Miejsce i sposób złożenia oferty: 

Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr 

referencyjnym oraz informacją „nie otwierać przed 02.07.2018 godz. 12:00- oferta do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” lub przesłać pocztą elektroniczną 

na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr 

referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną 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 29.06.2018r. godz. 14:00 

 

Data i godzina otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi 02.07.2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania 

Obiektów Inżynierskich 

 

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert 

Krzysztof Wiese 

 

 

 

 

 
 


