
1. Nazwa postępowania: Interwencyjne odwodnienie ulicy Kubiaka w miejscu 
tworzenia się rozlewiska ścieków deszczowych przed ul. Literacką w Poznaniu. 

2. Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej 
dodatkowych informacji: Wydział Budowy i Utrzymania Dróg, Wydział Utrzymania 
Infrastruktury Drogowej  ul. Wilczak 17,   Mirosław Czyżewski   696 402 018, 
mczyzewski@zdm.poznan.pl 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Interwencyjne odwodnienie ulicy Kubiaka w miejscu 
tworzenia się rozlewiska ścieków deszczowych przed ul. Literacką w Poznaniu. 

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE 
5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  14 dni od dnia udzielenia zlecenia. 
6. Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TBU.225.0060.J.2018 
7. Oferty należy złożyć w/u: 

Oferty prosimy składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i 
nr referencyjnym  w siedzibie ZDM   Poznań ul. Wilczak 17  
 

8. Termin składania ofert:   Data: 02.07.2018.   Godzina: 8.00 
 

9. Data, godzina otwarcia ofert:   Data:  02.07.2018.   Godzina  12 .00 

 
 
Warunki uczestnictwa 
 
 
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację 
następującego zadania: 
interwencyjne odwodnienie ulicy Kubiaka w miejscu tworzenia się rozlewiska ścieków 
deszczowych przed ul. Literacką 
Ogólnie w zakres zadania wchodzi:   
- oznakowanie miejsca prowadzonych robót wraz z ewent. utrudnieniami w ruchu zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 31 
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DZ.U.02.170.1393) – uzgodnienie 
sposobu oznakowania awarii z Miejskim Inżynierem Ruchu. 
- koniecznych wykopów w miejscu montażu nowych ulicznych studzienek ściekowych – 
posadowienie nowych wpustów musi zapewnić całkowite odprowadzenie ścieków 
deszczowych z nawierzchni jezdni ulicy Kubiaka. Nowe odwodnienia musi wyeliminować 
zalewanie nawierzchni jezdni; 
- wykonanie nabudowanie pełnowymiarowych wpustów ulicznych z minimum 50 cm 
osadnikiem przyłączem pomiędzy studniami osadnikowymi. Z wpustu nabudowanego po 
północnej stronie ulicy Kubiaka należy poprowadzić przyłącze średnicy 200 mm 
do istniejącej  studzienki  w jezdni ul. Literackiej  . Łączna długość przyłącza wyniesie ok 20 
mb 
- nowe przyłącze musi zostać poprowadzone w wykopie otwartym minimum na głębokości 
0,6m; 
- prace instalacyjne muszą zostać wykonana zgodnie  z wymogami określonymi aktualnych 
wytycznych opracowanych przez AQUANET S.A. pn;” Projektowanie, wykonawstwo sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy”; 
- sprawdzenie szczelności przed zasypaniem wykopu; 
- zasypanie wykopu wraz z prawidłowym zagęszczeniem gruntu oraz odtworzeniem 
uszkodzonej nawierzchni.  
- udzielenie Zleceniodawcy 12 – miesięcznej gwarancji na trwałość zastosowanych materiałów 
oraz wykonanych robót;. 
W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi. 
Do oferty należy załączyć: 



1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatniego roku  przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co 
najmniej jedną usługę, której przedmiotem były naprawy (bądź wymiany), jak również budowy 
elementu składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka)  - w postaci 
kanału deszczowego posadowionego   w pasach drogowych , bądź wpustu ulicznego. - o 
łącznej wartości  100 000,00 PLN; 
3) aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce 
siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności 
w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04,20 03 06 odpadów o kodzie 
13 05 03  
 
 


