
TO.342.197.04.2019      Poznań,  01 kwietnia 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.: Wykonanie projektu remontu przepustu w ul. Skawińskiej na rowie Gł-1a w  

Poznaniu. 

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46; 

Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem jest zamówienie na:  

Wykonanie projektu remontu przepustu w ul. Skawińskiej na rowie Gł-1a w  Poznaniu. 

Szczegółowe wytyczne do projektu: 

 Przygotowanie 3 egz. projektu, 

 Przewiduje się zaprojektowanie przepust z rur polietylenowych typu HDPE  

karbowanych o średnicy 600mm. na działce nr 110, ark. 39, obr. Starołęka w pasie 

drogowym ul. Skawińskiej na rowie melioracyjnym Gł-1a,  

 Projektant przed złożeniem oferty zapozna się w terenie z przedmiotem ww. 

zamówienia i sporządzi z tego tytułu podpisaną notatkę, notatkę proszę dołączyć do 

oferty, 

 Opracowanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-

prawnego oraz uzgodnień branżowych w przypadku występowania kolizji, na mapach 

nie stwierdzono występowania kolizji, 

 Przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy zatwierdzony przez 

Miejskiego Inżyniera Ruchu, 

 Kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz przedmiary robót oferta, 

 Wersja elektroniczna projektu na płycie CD, przedmiar robót oferta należy zapisać w 

formie odrębnego pliku w formacie Exel na tej samej płycie, całość dokumentacji 

należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie pdf, 

 Projekt należy uzgodnić z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu 

Miasta Poznania oraz Poznańskim Związkiem Spółek Wodnych, 

 Uprawnienia projektanta reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: 

najniższa cena, 

mailto:zkaminski@zdm.poznan.pl


 Wymaga się, aby projektant na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym, 

Parametry i lokalizacja istniejącego przepustu: 

Przepust z rur żelbetowych o średnicy 600mm., na działce nr 52, ark. 39, obr. Starołęka 

umieszczono na wylocie tymczasową rurę z PEHD o tej samej średnicy, ścianka 

żelbetowa na wlocie przepustu jest konstrukcją tymczasową i uległa zniszczeniu, wylot 

przepustu jest w dużej mierze zasypany, jezdnia nad przepustem jest bitumiczna, dostęp 

do przepustu jest utrudniony działki  ogrodzone są siatką i płotem - działki prywatne,  

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

Otwarcie ofert do dnia 09.04.2019r. o godz. 12:00 

Termin realizacji do dnia 30.09.2019r. 


