TI.KD.341. 24 .2018

Poznań, dnia 04.12.2018 r.
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:

awaryjna naprawa wylotów kanalizacji deszczowej, które zlokalizowane przy ulicach Krzepickiej i Wołowskiej
Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej
Nazwa komórki organizacyjnej, numer
Mirosław Czyżewski , tel.: 61 64 77 220
telefonu/adres e-mail osoby udzielającej
e-mail: mczyzewski@zdm.poznan.pl
dodatkowych informacji:
Adres, pod którym zamieszczony jest
szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia:
Adres, pod którym zamieszczona jest
specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

www.zdm.poznan.pl
awaryjna naprawa wylotów kanalizacji deszczowej, które zlokalizowane przy
ulicach Krzepickiej i Wołowskiej do odgałęzienia strumienia Junikowskiego
Ogólnie w zakres zadania wchodzi:
- oznakowanie miejsca prowadzonych robót wraz z ewent. utrudnieniami
w ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych (DZ.U.02.170.1393)
- wykonanie demontażu popękanych i połamanych elementów skarp
zbiornika (płyty ażurowe) i przygotowanie skarpy pod wykonanie
utwardzenia mającego na celu przywrócenie prawidłowego ukształtowania;
- prawidłowe wyprofilowanie skarp odgałęzienia cieku Junikowskiego;
- wykonanie wzmocnienia skarpy zbiornika poprzez wykorzystanie
samozagęszczająych się mineralne mieszanek do wypełniania zbiorników np.
Grunton;
- demontaż prefabrykatu stanowiącego zakończenie wylotu kanalizacji
deszczowej;
- odtworzenie podbudowy skarpy celem ponownego osadzenia elementu
prefabrykowanego wylotu:
- uszczelnienie od wnętrza rury kanału deszczowego z prefabrykatem
betonowym stanowiącym wylot;
- odtworzenie skarpy uszkodzonej przez osuwisko oraz ponowne trwałe
ułożenie płyt ażurowych ( nie uszkodzone płyty ażurowe staro użytkowe
mogą zostać wykorzystane ponownie) – współrzędne oraz rzędne
posadowienia wylotów muszą pozostać tożsame z obecnymi;
- oczyszczenie dna zbiornika z piasku po osuwisku;
- udzielenie zleceniodawcy 12- sto miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Wyżej wymienione prace należy wykonać dla dwóch wylotów kanalizacji
deszczowej
wszelka dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje Siudo wglądu
w siedzibie ZDM – po wcześniejszym umówieniu terminu prowadzącym
postepowanie.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin
do 10 dni od udzielenia zamówienia (przesłania zlecenia)
wykonania:
WARUNKI UCZESTNICTWA
W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi.
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Informacje dotyczące sytuacji
wykonawcy oraz informacje i
formalności niezbędne do oceny, czy
spełnia on minimalne wymogi
ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Numer referencyjny nadany przez
zamawiającego:
Oferty należy złożyć w/u:
Termin składania ofert:
Data, godzina otwarcia ofert:

Pouczenie

Osoba wprowadzająca zaproszenie do
składania ofert:

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) Wykonawca musi przedstawić referencje potwierdzające należyte
wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co
najmniej jednej usługi, której przedmiotem były prace konserwacyjne naprawcze rowów, wylotów zbiorników retencyjnych bądź innych urządzeń
melioracyjny o łącznej wartości 50 000,00
4) Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję starosty właściwego ze
względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady
zezwalającą na transport odpadów komunalnych o kodach 20 03 04 oraz 20
03 06; bądź być wpisanym do rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu
odpadów komunalnych o kodach podanych powyżej
TI.KD.341.24.2018r.
Wydział Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Kancelaria
Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
2018-12-10 8:00
2018-12-10 12:00
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 2018-12-10 12:00 – 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 2018-12-10 12:00 –
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.
Administrator
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