
Poznań, 8 maja 2019 r. 

 

1. Nazwa postępowania: Nadzór eksploatacyjny, serwisowanie oraz 

konserwacja urządzeń fontanny usytuowanej na ul. Św. Marcin w Poznaniu 

2. Odpowiedzialny za przedmiot zamówienia: Wydział Utrzymania 

Infrastruktury Drogowej, Wojciech Czarnecki, tel. 61-64-77-231, 

zima@zdm.poznan.pl 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje realizację wszystkich 

niezbędnych czynności eksploatacyjno-serwisowych i konserwacyjnych 

wynikających z załączonej „Instrukcji obsługi fontanny”, w tym zakup                    

i dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody. W zakres zadania 

wchodzi także sterowaniem czasem pracy fontanny w celu 

unieruchomienia urządzeń (wyłączania pracy tryskaczy) w porze nocnej 

oraz w dniach nieodpowiedniej pogody (w zależności od wskazań 

Zamawiającego), a także przygotowanie fontanny do okresu zimowego.              

W zakres zadania nie wchodzą koszty dostawy wody, odbioru ścieków 

oraz zużycia energii elektrycznej, gdyż elementy te są objęte odrębnym 

rozliczeniem bezpośrednio z dostawcami w ramach odrębnych umów.             

W zakres zadania nie wchodzą także koszty zakupu pozostałych 

materiałów eksploatacyjnych, jak wkłady filtrów, dysze itd. Rozliczenie za 

zadanie będzie następowało po upływie każdego miesiąca 

kalendarzowego, ryczałtowo, według należności proporcjonalnej do czasu 

realizacji usługi. 

4. Nie dopuszcza się do złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 

5. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2019 r.  

6. Znak sprawy: TI.ZL.3412.13.2019 

7. Warunki uczestnictwa:  

a. niezbędne, określone przepisami prawa, uprawnienia do 

wykonywania czynności serwisowych wynikających z załączonej 

„Instrukcji obsługi fontanny”, 

b. referencje potwierdzające należyte wykonanie w okresie trzech 

ostatnich lat usług z zakresu nadzoru eksploatacyjnego oraz 

serwisowania stacjonarnych urządzeń oczyszczania i uzdatniania 

wody do basenów kąpielowych, hydroterapii, fontann bądź urządzeń 

o podobnej funkcji. Wartość usług objętych referencjami musi 

wynosić minimum 50 tys. zł. 

8. Oferty należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, ul. Wilczak 17, Poznań. 

9. Termin składania ofert: do 15 maja 2019 r., godz. 15:00.  

10. Termin otwarcia ofert: 16 maja 2019 r., godz. 11:00. 

11. Pouczenie: W przypadku ofert składanych w Kancelarii, Wykonawca ma 

prawo zastrzec, by koperta zawierająca ofertę nie została naruszona przed 

terminem otwarcia ofert. Należy złożyć ją wtedy w nieprzezroczystym, 

zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu, które należy opisać                    



w następujący sposób: „Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Utrzymania 

Infrastruktury Drogowej, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17. Oferta                           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór 

eksploatacyjny, serwisowanie oraz konserwację fontanny usytuowanej na 

ul. Św. Marcin w Poznaniu. Nie otwierać przed dniem 16.05.2019.” Oferta 

może być również przesłana telefaksem na nr 61-820-17-09; wykorzystując 

tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że powinien 

być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do 

momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.  


