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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.: Ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego na wybranych obiektach 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:  

Ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego na wybranych obiektach w Poznaniu. 

Zakres przewidywanych prac: 

Zadanie polega na oczyszczeniu z piasku, z namułu odwodnienia liniowego  wraz z ręcznym 

oczyszczeniem studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na wytypowanych obiektach. Ze 

względu na duże utrudnienia w ruchu  przy ich realizacji, prace te  muszą być one 

wykonywane w godzinach nocnych. Na każdy obiekt z osobno musi być wykonany projekt 

organizacji ruchu, który jest  opiniowany przez Zarząd Dróg Miejskich, a następnie 

zatwierdzony  przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Zanieczyszczenia stałe należy zutylizować. 

Należy także prowadzić  dokumentacje zdjęciową przed i po wyczyszczeniu każdego obiektu. 

Czyszczeniem ujęto następujące obiekty. 
1. Wiadukt Górczyn –Zach. i  Wsch. wraz z łącznicą -3 szt.  dług. 926 m, liczba studzienek 64 szt. 

2. Wiadukt Franowo  - 2szt.  dług. 1069 m,                                                   liczba studzienek 104 szt. 

3. Wiadukt Kotowo-   2 szt. dług. 168 m,                                                         liczba studzienek 16 szt. 

4. Wiadukt Antoninek- 5 szt.  dług. 481 m,                                                     liczba studzienek  44 szt. 

5. Wiadukt Dolna Wilda – 2 szt. dług.276 m,                                                  liczba studzienek  26 szt. 

6. Wiadukt Ostatnia – 2 szt. 74 m,                                                                    liczba studzienek   8 szt. 

7. Wiadukt Bukowska  - 2 szt. 82 m,                                                                 liczba studzienek  10 szt.   

8. Most Dworcowy  - 2 szt. 405 m,                                                                   liczba studzienek  14 szt. 

9. Most Lecha PDŁ  - 1 szt.  235 m                                                                    liczba studzienek  32 szt. 

10. Estakada Katowicka nitka płn. i płd. -2szt., dług. 1200m.                        liczba studzienek 180szt. 

11. Wiadukt Chartowo  – 2szt. , dług. 200m                          liczba studzienek  56 szt. 

12. Rondo Kaponiera, wiadukt Uniwersytecki, 

i Konstrukcja Wsporcza  dług. 500m               liczba studzienek  95 szt. 

Zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu zadania. 

Warunki uczestnictwa: 

- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju prac: oferent 

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

wykonywał usługę polegającą na ciśnieniowym czyszczeniu odwodnienia liniowego na min. 

5 obiektach oraz  zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. W celu potwierdzenia 

mailto:zkaminski@zdm.poznan.pl


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. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na   rzecz którego usługa 

lub usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane (w ramach umowy z ZDM) 

oferent nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. 

Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie skutkować odrzuceniem oferty, 

  Złożenie oferty. 

 

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

całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. W ofercie 

należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie usługi,  

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

 

Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.  do godz. 14:00 (poniedziałek) 

Otwarcie ofert do dnia 09.04.2019r. do godz. 12:00 (wtorek) 

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17.  

Termin realizacji do dnia 30.06.2019r. 


