
 

                                                          1/1 

TI.ZL.3412.  41 .2018 Poznań, dnia 16.11.2018 r. 

 

Zimowe utrzymanie dróg w sytuacji wystąpienia ciężkich warunków pogodowych 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, mając na uwadze konieczność opracowania harmonogramu działań na okoliczność 

wystąpienia bardzo trudnych warunków pogodowych, stwarzających konieczność wprowadzenia „stanu ciężkiej zimy” 

bądź ogłoszenia przez Radę Ministrów np. na wniosek Wojewody Wielkopolskiego „stanu klęski żywiołowej”, zwraca się 

do miejscowych firm (drogowych, budowlanych bądź innych dysponujących odpowiednim potencjałem sprzętowym) z 

prośbą o zadeklarowanie udziału w pracach prowadzących do łagodzenia skutków zimy w sezonie 2018/2019. 

Zainteresowani jesteśmy wykorzystaniem jednostek sprzętowych, takich jak: 

- spycharek kołowych bądź gąsienicowych,  

- równiarek drogowych,  

- samochodów ciężarowych wyposażonych w pługi,  

- ładowarek kołowych, 

- wywrotek wysoko- i średniotonażowych. 

Prosimy o podanie następujących informacji: 

- typu i ilości jednostek, jakie będą mogły zostać wykorzystane podczas akcji; 

- preferowanego obszaru (dzielnicy miasta Poznania), na którym będzie mógł być wykorzystany sprzęt; 

- stawek najmu poszczególnych jednostek bądź stawki najmu i przerzutu – w przypadku jednostek 

niesamobieżnych; 

- czasookresu podstawienia sprzętu na odcinek drogi wskazany przez pracownika tut. Zarządu (z możliwością 

zróżnicowania tego okresu ze względu na porę dzienną i nocną); 

- danych kontaktowych do Państwa pracownika bądź dysponenta sprzętu (preferowany numer telefonu 

komórkowego czynny całodobowo). 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji usługi udzielają pracownicy Centrum Zimowego Utrzymania przy 

Zarządzie Dróg Miejskich, pod numerem telefonu 61 64 77 231. 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TI.ZL.3412. 41 .2018 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 

Pożądany termin realizacji zamówienia: od 03.12.2018 r. do 31.03.2018 r. (bądź inny, wskazany przez Wykonawcę  

w deklaracji) 

Warunki uczestnictwa: 

W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi przy użyciu zadeklarowanego sprzętu (preferowane 

rozliczenie za jedną godzinę pracy jednostki sprzętowej). 

Termin składania ofert: 2018-11-30 9:00 

Data, godzina otwarcia ofert: 2018-11-30 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 2018-11-30 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 2018-11-30 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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