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Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 tys. euro 

Dane kontaktowe 

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich,  

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,  

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822 

Nazwa postępowania 

Dot.: Budowa przepustu w ciągu ul. Boreckiej na rowie Rów Polny  w  Poznaniu. 

Nazwa komórki, osoba do kontaktu  

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

Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przepustu w ciągu 

ul. Boreckiej na rowie Rów Polny  w  Poznaniu. 

Parametry i lokalizacja istniejącego przepustu: 
Istniejący teren zlokalizowany jest w ciągu ul. Boreckiej w Poznaniu, na przecięciu z rowem o 

nazwie Rów Polny (dz. nr 10, ark. 6, Obr. Spławie). W miejscu budowy nowego przepustu 

przebiega droga o nawierzchni gruntowej szerokości ok. 3,5 m. Pod konstrukcją drogi znajduje się 

prawdopodobnie przepust o średnicy 80 mm z kręgów betonowych. Dokładna lokalizacja 

przepustu oraz ocena jego stanu technicznego jest niemożliwa z uwagi na występujące znaczne 

zamulenie oraz prawdopodobnie całkowite uszkodzenie przepustu. Od strony górnej i dolnej 

wody zlokalizowany jest rów, który na dzień dzisiejszy jest całkowicie zamulony. Z uwagi na 

powyższy stan, woda z rowu rozlewa się po terenie tworząc rozlewiska i częściowe podtopienie 

istniejącej drogi. 

 

 Szczegółowe informacje  dotyczące zakresu inwestycji wraz z przedmiarem robót, zawarto w 

załączonym projekcie (do pobrania). 

Przedmiar robót dołączony do przetargu wskazuje wielkości robót niezbędnych do wykonania 

zadania.  

Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

- w czasie wykonywania robót należy wygrodzić teren budowy zabezpieczając go przed 

osobami postronnymi.  

- w kosztach przewidzieć ustawienie zaplecza socjalnego wraz z toaletami przenośnymi          

(w razie konieczności ochrona obiektu) a po zakończeniu robót uporządkowanie zaplecza 

budowy, 

- po zakończeniu robót należy dostarczyć Zamawiającemu Dokumentacje powykonawczą, 

materiały wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać POLSKIE NORMY 

BUDOWLANE, przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi 

Karty Techniczne poszczególnych materiałów. 

- Odbiór robót zostanie przeprowadzony w oparciu o specyfikacje techniczne oraz POLSKIE 

NORMY BUDOWLANE,  

- zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i 

wykonaniu dokumentacji powykonawczej, 

- okres gwarancji dla zamówienia wynosi 48 miesięcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia w miejscu wykonywanych robót budowlanych 

tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie 

internetowej https://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-

utrudnieniach 

mailto:zkaminski@zdm.poznan.pl


Warunkiem uczestnictwa jest: 

- prawidłowo wypełniony  załącznik (przedmiar robót),  

- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju prac: oferent 

winien wykazać, że w ciągu ostatnich  trzech lat  przed upływem terminu składania ofert 

wykonywał usługę polegającą na wykonywaniu tego typu obiektów o wartości robót powyżej 

50 tysięcy zł. brutto obejmującą wykonywanie tego typu obiektów. W celu potwierdzenia 

wykonywania w/w usługi do oferty należy załączyć wykaz usług lub jednej  usługi o której 

mowa powyżej z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonywania  oraz załączeniem 

dowodów potwierdzających, że usługa wskazana w wykazie została wykonana terminowo i w 

sposób należyty. 

 - do oferty należy dołączyć dokumenty kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

mostowej). 

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osoby nadzorującej 

wymienione osoby),  

 Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie skutkować odrzuceniem 

oferty. 
Termin składania ofert do dnia 02.10.2018r.  do godz. 14:00 (wtorek) 

Otwarcie ofert do dnia 03.10.2018r. do godz. 12:00 (środa) 

Termin realizacji do dnia 15.11.2018r. 


