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TO.342.158.1.2018                  Poznań,04 lipiec 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 

Przegląd techniczny pompowni wód deszczowych przy przejściach podziemnych-Towarowa, Pusta, 

Pilotów, Leśnowolska, Śródka, Głogowska  w Poznaniu. 

Nazwa komórki, osoba do kontaktu 

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

Dariusz Balcerzak; dbalcerzak@zdm.poznan.pl 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji pompowni oraz jej 

wyposażenia. Przegląd powinien zawierać część opisową z zdjęciami, zalecenia naprawcze oraz 

tabele badań skuteczności ochrony p.porażeniowej, pomiary rezystencji w obwodach instalacji 

elektrycznej o układzie i napięciu znamionowym 230/240 V oraz protokół badania wyłączników 

różnicowo-prądowych.  

Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

- po zakończeniu robót należy dostarczyć Zamawiającemu Dokumentacje Powykonawczą 

wykonaną w dwóch egzemplarzach   
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Zakres robót objętych zamówieniem: 

Zamówienie obejmuje przegląd sześciu pompowni wód deszczowych, które znajdują się przy 

przejściach podziemnych : Towarowa( ul. Matyi-Więrzbięcice), Pusta ( ul. Warszawska –Pusta), 

Leśnowolska (ul. Dąbrowskiego- Leśnowolska), Pilotów ( ul. Dąbrowskiego-Pilotów), Głogowska( w 

międzytorzu PKP przy przejściu podziemnym Górczyn), Śródka( rondo Śródka) W Poznaniu. 

 

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej 

 

Termin wykonania zamówienia 

3 sierpnia 2018r. 

 

Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie  opracowania w 2 

egzemplarzach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do 

wykonania zadania (wskazanie osób nadzorujących prowadzenie robót, posiadających uprawnienia  

budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno budowlanej, zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane), uprawnienia elektryczne  do dozoru i eksploatacji 

. Do ofert należy dołączyć  dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących wykonanie 

projektu wykonawczego i nadzór nad robotami budowlanymi (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 5 ostatnich lat o wartości co najmniej 30 000 zł netto, 

wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania 

dla ZDM Poznań w przeciągu 5 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. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena. 

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego 

TO.342.158.1.2018 

 

Miejsce i sposób złożenia oferty: 

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

referencyjnym oraz informacją „nie otwierać przed 12.07.2018 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 11.07.2018r. godz. 14:00 

 

Data i godzina otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania Obiektów 

Inżynierskich 

 

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert 

Dariusz Balcerzak 
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