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TI.ZL.3412.37.2018       Poznań, 31 października 2018 

 

Demontaż konstrukcji wsporczej i tablicy VMS na stacji pogodowej Poznań-Franowo wraz z wymianą 

przewodu zasilającego 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Zadanie obejmuje demontaż słupa wsporczego (odkręcenie od stopy fundamentowej, odłączenie zasilania                           

w skrzynce w słupie) i tablicy wyświetlającej dane pogodowe ze stacji pogodowej, na ul. Krzywoustego  w Poznaniu, 

ok. 150 m za Rondem Rataje w kier. Katowic. Zadanie obejmuje także: zabezpieczenie przed porażeniem                            

i uszkodzeniem pozostającego w stopie fundamentowej okablowania, przewiezienie zdemontowanego słupa                           

i konstrukcji wsporczej do dowolnego punktu skupu złomu w granicach województwa wielkopolskiego, przewiezienie 

tablicy o zmiennej treści do dowolnego punktu zbiórki elektrośmieci. Po przewiezieniu stali do punktu skupu złomu 

wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do zamawiającego dokument przyjęcia PZ, celem wystawienia 

przez zamawiającego karty przekazania odpadów oraz faktury za sprzedaż złomu. 

Zadanie obejmuje także wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego na Wiadukcie Franowo. Przewód częściowo 

wiedzie kanałami kablowymi na wiadukcie, częściowo prowadzony pod ziemią. Części podziemnej kabla nie trzeba 

wykopywać. W skład zadania wchodzi także włączenie przewodu do instalacji w skrzynce oświetleniowej, przy stacji 

transformatorowej na łączniku Torowa-Ługańska. Długość przewodu – ok. 180 mb. 

Obszar prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Prace utrzymaniowe w pasie 

drogowym wykonywane muszą być przy nieprzerwanym ruchu ulicznym. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu    w czasie trwania robót, tj. oznakowania ich zgodnie z wymogami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 

r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 ze zm.) i prowadzenia w sposób 

ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.  

Po prawidłowym zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru, który po obustronnym podpisaniu stanowi 

niezbędny załącznik do faktury końcowej warunkujący jej zapłatę.  

 

 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TI.ZL.3412.37.2018 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie dopuszcza się do złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 

Dopuszcza się, aby wykonawca powierzył prowadzenie prac elektrycznych, ziemnych i/lub transportowych  innemu, 

wyspecjalizowanemu podmiotowi. 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 15 grudnia 2018 r. 

Warunki uczestnictwa: brak 

Termin składania ofert: 6 listopada 2018 r. 

Data, godzina otwarcia ofert: 7 listopada 2018 r., godz. 7:00 

Miejsce złożenia ofert: Kancelaria ZDM, ul. Wilczak 17, Poznań 

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 7.11.2018 – 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 
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wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 7.11.2018 – 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. 

 

 


