
Warunki uczestnictwa 

Nazwa postępowania: Wykonanie kontroli okresowej  w rozumieniu art.62.1.1 ustawy Prawo 
budowlane 

Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych 
informacji: Wydział Budowy i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Agnieszka Jankowska-Kranz   tel. 
61 61 6286556, 696 402 043, ajankowska@zdm.poznan.pl  

Opis przedmiotu zamówienia:  Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego i wartości 
użytkowej dróg ( w rozumieniu przepisu art. 62.1.1 prawa budowlanego) na układzie 
podstawowym i układzie uzupełniającym w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) 
oraz dokumentacją fotograficzną lub filmową . Wykaz ulic układu uzupełniającego i 
podstawowego  znajduje się na stronie zamawiającego. Wzór protokołu zostanie 
udostępniony po wyłonieniu Wykonawcy. 

Warunki płatności: 

Zleceniobiorca może ( na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego) wystawić fakturę za 
wykonaną część umowy . Podstawę wyliczenia kwoty stanowi suma iloczynów długości dróg 
poddanych kontroli wyrażona w km oraz stawka za 1km wyrażona w zł. 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena. 

Jako nabywcę na fakturze należy wskazać: 
          
MIASTO POZNAŃ 
Zarząd Dróg Miejskich  
ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 
NIP 209-00-01-440 
 
Do faktury należy załączyć dokument potwierdzający wykonanie zlecenia – obustronnie 
podpisany protokół zdawczo – odbiorczy. 

W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara w wysokości 0,1 % wartości 
zlecenia za każdy dzień opóźnienia. 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia udzielenia zlecenia do dnia 31.10.2018 
r. 

Warunki uczestnictwa : oświadczenia – formularza ofertowego o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu (załącznik nr1). Ważne uprawnienia budowlane do kierowania lub 
projektowania robót budowlanych w specjalności ogólnobudowlanej lub drogowej bez 
ograniczeń. 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TBU.225.0063.MP.2018 

Oferty można składać osobiście  na adres ul. Wilczak 17 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 
elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego 
oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.  

 



Termin składania ofert: Data: 10.07.2018r. Godzina: 14.00 

Data, godzina otwarcia ofert: Data:  11.07.2018r. Godzina   12.00. 

 


