
TO.342.210.04.2018       Poznań, 27 września 2018 

 

 

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.: Usuwanie napisów i zabrudzeń wraz z nałożeniem nowej powłoki antygraffiti  na 

powierzchniach betonowych i kamiennych mostów Rocha i Królowej Jadwigi 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 polegające na usunięciu zabrudzeń i  napisów oraz 

nałożenie nowej powłoki antygrafiti  na powierzchniach betonowych i kamiennych 

mostów Rocha i Królowej Jadwigi w Poznaniu. 

Szczegółowy zakres zadania: 

a) Most Królowe Jadwigi powierzchnia do przygotowania - 1200 m2 -  

wszystkie powierzchnie kamienne i betonowe, zejścia, podpory, przyczółki oraz 

murek/balustrada z kamienia na poziomie ulicy, powierzchnie podpór i przyczółków 

oczyszczamy i zabezpieczamy do wysokości 3m.  

b) Most Rocha powierzchnia do przygotowania - 1000 m2 -  

wszystkie powierzchnie kamienne znajdujące się pod mostem do wysokości 3m.  

Realizację powyższego zadania trzeba przeprowadzić w następującej kolejności: 

- chemiczne usuwanie graffiti, w tym również piaskowanie powierzchni z których graffiti nie 

będzie można usunąć, 

- konieczne odpowiednie przygotowanie powierzchni pod powłokę antygraffiti - czyli umycie 

tych powierzchni z kurzu, brudu itp. 

- zabezpieczenie powłoką antygraffiti/antyplakat, 

Na moście Królowej Jadwigi między innymi na podporach i przyczółkach wykonanych z 

betonu przed położeniem powłoki antygraffiti należy zastosować dodatkowo preparat 

gruntujący, który będzie minimalizował ściemnienie podłoża po zastosowaniu powłoki 

antygraffiti. 

 

Wymagania dla zastosowanych powłok: 

a) system trwały z deklarowaną ilością zmywań graffiti do 100 cykli, 

b) właściwości antyplakatowe, 

c) powłoka antygraffiti powinna posiadać Aprobatę IBDiM, co oznacza, że może być 

stosowana na obiektach inżynierskich, 

d) powinna być paroprzepuszczalna, 

e) możliwość usuwania napisów i zabrudzeń z powłoki antygraffiti tylko za pomocą wody (ze 

względów ekologicznych - rzeka Warta) 

 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

- oferta wraz z referencjami,  

mailto:zkaminski@zdm.poznan.pl


- 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 usuwaniu, przygotowywaniu powierzchni wraz z 

nakładaniem powłoki antygraffiti na obiektach inżynierskich lub innych obiektach 

kubaturowych. 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. 

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osoby nadzorującej 

prowadzone prace i zatrudnione osoby),  

 

 Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie skutkować odrzuceniem 

oferty, 

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

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

Termin realizacji do dnia 30.11.2018r. 


