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TO.342.08.03.2018       Poznań, 15 październik 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.: Podniesienie i malowanie balustrad na chodniku południowym Mostu 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 budowlane polegające na wykonaniu:  

Podniesienie i malowanie balustrad na chodniku południowym Mostu Królowej Jadwigi w 

Poznaniu w ramach dostosowania chodnika do przeprowadzenia ruchu rowerowego. 
Na istniejących balustradach o wysokości do 110 i długości około185 m należy zamontować pochwyt 

rurowy o średnicy ø60 mm, tak aby wysokość balustrad po montażu mierząc od gzymsu wynosiła 130cm. 

Pochwyty mocowane są za pomocą prętów gwintowanych o średnicy ø 16mm w rozstawie co 1m. Pręty 

należy przełożyć przez przewiercony pochwyt i obustronnie skontrować nakrętkami z podkładkami. 

Odcinki pochwytów muszą kończyć się przed słupami latarń z zachowaniem odległości około 2cm. Nowe 

elementy balustrad muszą być zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe oraz przemalowane 

zestawem farb renowacyjnych (farby epoksydowo-poliuretanowe zgodne z zaleceniami IBDiM 

zawierających powłokę gruntową, międzywarstwową i powłokę nawierzchniową). Istniejący górny 

pochwyt o wymiarach 4x10cm należy przewidzieć do odświeżenia poprzez przemalowanie ich zestawem 

farb renowacyjnych  po ich wcześniejszym oczyszczeniu  i  odtłuszczeniu. Prace należy tak prowadzić, 

aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na chodniku (szerokość chodnika wynosi 3m). 

Kolorystyka nowych elementów balustrady musi zgodna z istniejącym kolorem RAL.  
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Odbiór robót: 

- po zakończeniu robót należy dostarczyć Zamawiającemu Dokumentacje powykonawczą, materiały 

wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, 

przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić 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 12 miesięcy, 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

- prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kryterium 

wyboru oferty będzie stanowiła cena. W ofercie prosimy podać cenę netto i brutto za wykonanie ww. 

usługi. 

 - 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 robót na obiektach inżynierskich  dla  jednostek 

samorządowych o wartości robót powyżej 50 tysięcy zł. brutto. 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. Dowodami potwierdzającymi należyte i terminowe wykonanie usługi są 

poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzone przez podmiot na rzecz którego usługa lub 

usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. W przypadku gdy Zamawiający jest 

podmiotem na   rzecz którego usługa lub usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej 

wykonane oferent nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.  

- 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 19.10.2018r.  do godz. 14:00 (piątek) 

Otwarcie ofert do dnia 22.10.2018r. do godz. 12:00 (poniedziałek) 

Termin realizacji do dnia 30.11.2018r. 

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. 

osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone 

nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed …………. – oferta 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl,  

z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże 

wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed ……………..– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego”.  

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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