
OGŁOSZENIE 

 

Poznań, dnia ……………………. 

Numer sprawy: RR.342.10.2018 

 

1. Dane kontaktowe 

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich  

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań  

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822 

 

2. Nazwa komórki, osoba do kontaktu 

Wydział ds. Rowerowych 

nr tel.: (61) 64 77 252, email: plosik@zdm.poznan.pl  

Osoba do kontaktu – Patryk Losik, st. referent ds. rowerowych 

 

3. Nazwa postępowania 

Zakup, dostawa i montaż stojaków rowerowych we wskazanych lokalizacjach na terenie osiedla 

Jeżyce w  Poznaniu. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż 80 stojaków rowerowych na terenie 

Osiedla Jeżyce. Stojaki należy zamontować w wyznaczonych lokalizacjach i pozycjach 

zgodnych z załącznikiem nr 1.  

 

Wymagania szczegółowe: 

 

a) lokalizacja: zgodnie z Zał. nr 1. Precyzyjne fotografie i parametry dla montażu zostaną 

przekazane Wykonawcy. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, 

wyjątkowo należy brać pod uwagę, że wskazane lokalizacje mogą nieznacznie ulec 

zmianie. W takim przypadku należy skontaktować się z przedstawicielem ZDM w celu 

uzgodnienia nowej lokalizacji. 

b) model: STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z parametrami zawartymi 

Katalogu Mebli Miejskich Miasta Poznania ze zmianą: stojaki mają być ocynkowane, 

bez malowania proszkowego (Zał. nr 2). W przypadku, gdy w sąsiedztwie znajduje się 

inny model stojaka rowerowego (STO-01-S-UL/PL) nowy stojak należy dopasować do 

tych istniejących – dla zachowania walorów estetycznych (wytyczne lokalizacji 

poszczególnych modeli stojaków zostaną sprecyzowane w załączniku 1 i przekazane 

wykonawcy)  

c) sposób montażu: stojaki koniecznie muszą być umieszczone w kotwach betonowych na 

głębokość co najmniej 0,35 m,  zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi 

dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania (Załącznik do zarządzenia nr 931/2015/P 

Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia 2015 r.); 

d) w przypadku uszkodzenia nawierzchni, wykonawca zobowiązany jest do jej 

odtworzenia do stanu pierwotnego 

e) w sytuacji gdy lokalizacja stojaków rowerowych wymaga demontażu słupków 

blokujących lub starych stojaków rowerowych (wytyczne w załączniku 1) wykonawca 

zobowiązany jest do spełnienia powyższych założeń i uwzględnieniu ich w 

zaoferowanej kwocie całkowitej za zamówienie 

f) wszystkie stojaki należy wykonać z rurek o minimalnej grubości 2,6 mm. Dokładne 

wymiary stojaków zapisane są w Katalogu Mebli Miejskich Miasta Poznania, należy 



zwrócić uwagę że są to wymiary całkowite ( np. stojak STO-01-S-UL/PL ma długość 

120 cm, jest to długość całkowita mierzona od zewnętrznych krawędzi słupków 

pionowych). Dodatkowo: 

o STO-01-S-UL/PL –średnica kuli na szczycie słupka 8 cm  

g) termin montażu: od 13.08 – 31.10.2018 r.; 

h) rozliczenie zadania: wykonawca zostanie poproszony o wykonanie rozliczenia 

całościowego w formie jednej faktury. 

 

Wymagania dodatkowe:  

a) oferent winien przedstawić wycenę jednostkową dla pojedynczego stojaka (zakup, 

dostawa, montaż) oraz wycenę łączną – zgodnie z formularzem ofertowym (Zał. nr 3). 

b) przed przystąpieniem do montażu stojaków, Wykonawca powinien samodzielnie i na 

własny koszt zabezpieczyć teren celem zapobieżenia zaparkowania pojazdów w 

miejscu montowania stojaków. 

 

 

5. Termin wykonania:  
a) do 31.10.2018 r.  

b) z tytułu przekroczenia któregokolwiek z w/w terminów, naliczana będzie kara  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przedmiotowego zlecenia za każdy dzień 

opóźnienia; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, 

naliczona będzie kara w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przedmiotowego 

zlecenia 

 

6. Termin składania wniosków: 

Oferty można składać osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich,  

ul. Wilczak 17, 61-626 Poznań do dnia 10.08.2018 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem „Stojaki rowerowe na osiedle Jeżyce Poznaniu – nie otwierać przed 10.08.2018 r.”. 

Otwarcie ofert nastąpi 10.08.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, przy 

ul. Wilczak 17. 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

Przesłanie oferty z wypełnionym formularzem ofertowym (zał. nr 3). 

 

8. Informacje dodatkowe: 

a) oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  

b) przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, 

które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca 

najniższą cenę. 

c) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia  

lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

d) nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. 

e) Zleceniodawca dopuszcza możliwość odbiorów i płatności częściowych. 

 


