
 

                                                          1/1 

TI.ZL.3412. 39 .2018 Poznań, dnia 05.11.2018 r. 

 

Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż ulicy Sycowskiej w Poznaniu na odcinku od ulicy 
Opłotki do granicy miasta Poznania oraz wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Biskupińskiej w Poznaniu 

na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Jastrowskiej. 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zadanie obejmuje przeprowadzenie następujących prac: 
a) odbiór z Magazynu ZDM słupków oraz siatki drogowej przeciwśniegowej typu M 006 
b) ustawienie zespołu zasłon przeciwśniegowych (czterech zasłon o długości do 100 metrów przy ulicy Sycowskiej 

oraz sześciu zasłon o długości do 100 metrów przy ulicy Biskupińskiej) według wytycznych przekazach przez 
pracownika Zamawiającego, w tym dokonanie zakupu brakujących 160 słupków oraz 250 mb siatki; 

c) osadzenie słupków drewnianych w gruncie, na głębokość 30-70 cm w odległości niemniejszej niż 2,0 metra; 
d) zamocowanie oraz zakotwienie linek do podwieszenia siatki; 
e) zawieszenie na słupkach siatki drogowej przeciwśniegowej typu M 006, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 

pracownika Zamawiającymi przed rozpoczęciem realizacji zadania; 
f) usunięcie zasłon po sezonie zimowym, złożenie elementów zasłon w Magazynie ZDM; 
g) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (usunięcie drobnych odpadów komunalnych, ewentualne miejscowe 

wyrównanie terenu, itp.) 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TI.ZL.3412. 39 .2018 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 

Pożądany termin realizacji zamówienia:  
- etap I ustawienie zasłon – około 30 listopada 2018 roku (po wcześniejszym powiadomieniu przez pracownika 

Zamawiającego o możliwości rozpoczęcia prac, w terminie do 5 dni roboczych); 
- etap II usunięcie zasłon – około 15 marca 2019 roku (po wcześniejszym sygnale od pracownika Zamawiającego 

o możliwości rozpoczęcia prac, w terminie do 3 dni roboczych). 
Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 90% za ustawienie zasłon przeciwśniegowych (etap I) 
oraz 10% za ich demontaż i złożenie w magazynie ZDM (etap II). 

Warunki uczestnictwa: 

W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi. 

Do oferty należy załączyć: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony/ wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

2) dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi polegającej na ustawieniu zasłon drogowych 
przeciwśnieżnych o łącznej długości minimum 500mb, zrealizowane w ciągu ostatnich 18 miesięcy. 

Termin składania ofert: 2018-11-12 9:00 

Data, godzina otwarcia ofert: 2018-11-12 13:00 

Miejsce złożenia ofert: Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 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 2018-11-12 13:00 – 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 2018-11-12 13:00 – 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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