
 
TO.342.215.01.2019       Poznań,  22 luty 2019r. 

 

 

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.: Usunięcia zanieczyszczeń i odchodów ptasich mające na celu poprawę warunków 

higieniczno sanitarnych przestrzeni pod wiaduktami w ciągu trasy PST w Poznaniu.  
Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46; 

Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:  

Usunięciu zanieczyszczeń i odchodów ptasich mające na celu poprawę warunków 

higieniczno sanitarnych przestrzeni pod wiaduktami w ciągu trasy PST w Poznaniu.  
 

Zakres przewidywanych prac: 

- jednokrotne, raz w miesiącu oczyszczanie przyczółków wraz ze stożkami betonowymi, 

betonowych umocnień  skarp (strona wschodnia) oraz ramp, pochylni i wyniesionych 

podestów wraz z zabezpieczającymi je murkami betonowymi, balustradami oraz poręczami 

(strona zachodnia) z odchodów ptasich  raz w miesiącu. Z przeprowadzonych robót 

sporządzony zostanie protokół odbioru robót z dokumentacją fotograficzną.  

-  umycie powierzchni betonowych należy wykonać przy użyciu wody, za pomocą myjki 

wysokociśnieniowej nie powodującej zniszczenia powłok antykorozyjnych betonów i 

wyposażenia, powierzchnia powinna być skutecznie umyta z zanieczyszczeń, balustrady i 

poręcze należy umyć ręcznie, 

-kompletowanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD ze zdjęciami dokumentującymi 

wykonanie zlecenia, obejmujący każdy obiekt (zdjęcia winny przedstawiać obiekty przed i po 

wykonaniu usługi wraz z datą wykonania zdjęć), 

- prace należy wykonać w godzinach najmniej uciążliwych dla pasażerów – zalecane godziny 

wieczorne, przed przystąpieniem do prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego potwierdzonego podpisem pracowników. 

Wszyscy pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

podczas wykonywania poszczególnych etapów zamówienia, 

- Wykonawca przed przystąpieniem do uczestnictwa w przetargu zapozna się z zakresem 

powyższego zadania, wykonana własne pomiary powierzchni przeznaczonej do umycia i 

złoży pisemne oświadczenie  w tej sprawie dołączone do oferty. 

- niektóre prace odbywają się na dużej wysokości i wymagają specjalistycznego sprzętu,  

- odpady pozostawione po umyciu należy utylizować, a ich wywóz należy uwzględnić w 

cenie oferty. 

mailto:zkaminski@zdm.poznan.pl


Szczegółowy zakres robót na obiektach: 
Wiadukt Szymanowskiego/ PST (w przebudowie)  

- umycie stożków przyczółków wraz ze stożkami betonowymi (peron strona wschodnia) oraz 

ramp, pochylni i wyniesionych podestów wraz z okalającymi je murkami betonowymi, 

balustradami oraz poręczami (peron strona zachodnia), 

 



Wiadukt Kurpińskiego/ PST  

- umycie stożków przyczółków wraz ze stożkami betonowymi (peron strona wschodnia) oraz 

ramp, pochylni i wyniesionych podestów wraz z okalającymi je murkami betonowymi, 

balustradami oraz poręczami (peron strona zachodnia), 

- umycie wyniesionego podestu pod filarami schodów wejściowych (4 strony) 

 

 



 

 

 

Wiadukt 9 maja/ PST  

- oczyszczanie przestrzeni podmostowej z wyłączeniem peronów tramwajowych (cały 

odcinek gruntowy od peronu do skarpy po stronie wschodniej z wyłączeniem jezdni i ciągu 

pieszo-rowerowego), 

- umycie rury odwodnieniowej wraz z betonowym przyczółkiem oraz peronu tramwajowego  

przy przyczółku na szerokości około 1m (strona zachodnia), 

 
 

Wiadukt Al. Solidarności/ PST  

- umycie stożków przyczółków wraz ze stożkami betonowymi (peron strona wschodnia) oraz 

wyniesionych podestów wraz z balustradami (peron strona zachodnia), 

- umycie wyniesionego podestu pod filarami schodów wejściowych (4 strony) 



 
 

 

 



Wiadukt Słowiańska/ PST  

- umycie stożków przyczółków wraz ze stożkami betonowymi (peron strona wschodnia) oraz 

ramp, pochylni i wyniesionych podestów wraz z okalającymi je murkami betonowymi, 

balustradami oraz poręczami (peron strona zachodnia), 

- umycie wyniesionego podestu pod filarami schodów wejściowych (4 strony) 

 



Wymagania 

Pisemne potwierdzenie dysponowania możliwościami i środkami do wykonania powyższych 

prac - dysponowanie odpowiednim sprzętem, szczepienia pracowników, specjalistyczny ubiór 

ochronny, doświadczenie z tego typu pracach. Oferent winien wykazać, że w ciągu ostatnich  

trzech lat  przed upływem terminu składania ofert wykonywał przynajmniej jednorazowo 

usługę polegającą na pracach polegających na utrzymywaniu czystości w mieście. W celu 

potwierdzenia wykonywania w/w usługi do oferty 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. 

  Złożenie oferty. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej 

całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. Oferty nie 

zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.  

2. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie usługi,  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

 

Termin wykonania: od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019r. (10 miesięcy) 

Termin składania ofert do dnia 28.02.2019r.  (czwartek) do godz. 14:00 

Otwarcie ofert do dnia 01.03.2019r. (piątek) o godz. 12:00 

  

 


