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TO.342.214.01.2019       Poznań, 21 grudnia 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.: Comiesięczna konserwacja dwóch podestów ruchomych podwieszonych pod Mostem 

Św. Rocha, mostem Królowej Jadwigi oraz podestu ruchomego podwieszonego pod 

mostem Jordana w Poznaniu. 

 

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46; 
Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl 

Zakres przewidywanych prac: 

- comiesięczna konserwacja urządzeń w oparciu o przepisy UDT i BHP oraz DTR urządzenia 

(sprawdzenie poprawności działania, sprawdzenie cięgien nośnych, smarowanie, oględziny 

konstrukcji), 

- konserwacja urządzeń potwierdzona wpisem do książki konserwacji, 

- przeprowadzenie i udział w badaniach przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego, 

- zgłaszanie uszkodzeń oraz aktów dewastacji, 

-  zabezpieczenie podestów za pomocą kłódek,  

- oferent musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zadania, posiadającymi odpowiednie 

uprawnienia. Oferent wykaże się minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia UDT do konserwacji 

podestów ruchomych. 

Wymagania 

Oferent winien wykazać, że w ciągu ostatnich  trzech lat  przed upływem terminu składania 

ofert wykonywał przynajmniej przez okres jednego  roku usługę polegającą na stałym 

utrzymaniu tego typu obiektów. W celu potwierdzenia wykonywania w/w usługi do oferty 
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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.  

Termin składania ofert do dnia 31.12.2018r.  do godz. 14:00 (poniedziałek) 

Otwarcie ofert do dnia 02.01.2019r. o godz. 12:00 (środa) 

Termin realizacji od dnia 03 stycznia 2019r.do dnia 31.12.2019r. 

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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