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Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny 
ogłasza:  

Nazwa postępowania: usługa demontażu oraz utylizacji betonowego słupa 

zlokalizowanego w pasie drogowym przy ulicy Pniewskiej w Poznaniu.  

Nazwa komórki organizacyjnej, nr tel., adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych 

informacji: Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej, tel. 61 6477215, email: 

mbloch@zdm.poznan.pl 

 

Opis przedmiotu zamówienia: Należy zdemontować oraz zutylizować betonowy słup 

zlokalizowany w pasie drogowym przy ulicy Pniewskiej w Poznaniu. Ewentualne pozostałe 

po demontażu kable słupa zabezpieczyć folią ostrzegawczą niebieską i zakopać na głębokości 

ich ułożenia. Miejsca po słupie należy zasypać ziemią, zagęścić, zabezpieczyć  

i uporządkować (zagrabić, posiać trawę).  

 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 20.08.2018r. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dot. 

posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu usług związanych z konserwacją  

i utrzymaniem oświetlenia drogowego. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku: 

1. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatniego roku przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu usługi budowy 

lub konserwacji oświetlenia drogowego o wartości minimum 5 000 zł,  

 

2. W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane na rzecz 

zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej. 

 

3. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców: 

- dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez wykonawcę, 

- dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, 

- dokumenty nie wymagane niniejsza specyfikacją nie będą przez zamawiającego 

oceniane.  

 

Prace mogą wykonać pracownicy posiadający świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na 

podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci DZ.U. z 2003r nr 89 poz. 828 ze 

zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 
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eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym 

dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz 

sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,  

Co najmniej 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru  

w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz sieci  

elektrycznego oświetlenia ulicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować wszelkie niezbędne dokumenty, projekty oraz 

pozwolenia związane z organizacją ruchu oraz zajęcia pasa drogowego na czas 

przeprowadzania robót.  

Do odbioru Wykonawca dostarczy protokół potwierdzający wykonanie utylizacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami 

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: TI.E.342.006.2018 

 

Oferty należy złożyć w/u: Kancelaria ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, osobiście lub 

pocztą w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji powinny być opatrzone nazwą 

zadania, nazwą wydziału, numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 

06.08.2018r., godz. 9.00”. 

Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres: 

zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału 

i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis: „nie otwierać przed 

06.08.2018r., godz. 9.00”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być 

świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego 

otwarcia wszystkich ofert. 
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