UOI.342.43.1.2019

Poznań, 09 lipca 2019 r.

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 000 euro
Dane kontaktowe
Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich
61-623 Poznań, ul. Wilczak 17
NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

Nazwa postępowania
Renowacja powłok malarskich balustrad Estakady Hetmańskiej w Poznaniu.

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

Nazwa komórki, osoba do kontaktu
Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46;
Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na renowacji powłok malarskich
balustrad usytuowanych wzdłuż chodników na Estakadzie Hetmańskiej w Poznaniu.
W ramach zadania należy wykonać renowację:


balustrad o łącznej długości 300 mb.

W ramach zadania należy przygotować powierzchnie balustrad do renowacji:


Oczyszczenie powierzchni stalowych do renowacji poprzez oczyszczenie balustrad,
osłon z produktów korozji, odspojonych fragmentów starych powłok malarskich
poprzez obróbkę hydrodynamiczną z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej w
dostępnych lokalizacjach, mechaniczną z wykorzystaniem szczotek stalowych na
wiertarkach, szlifierek kątowych oraz ręcznie za pomocą papieru ściernego, szczotek
stalowych, skrobaków ręcznych, młotków itp..



Przygotowanie powierzchni do nanoszenia nowych powłok malarskich poprzez
usunięcie zapylenia powierzchni, zanieczyszczeń tłuszczowych i uzyskanie
odpowiedniej przyczepności nowych powłok malarskich poprzez wykorzystanie
odpowiednich środków chemicznych



Naniesienie nowych powłok malarskich wykorzystując gotowe systemy farb
renowacyjnych. Jako farby renowacyjne należy rozumieć farby epoksydowopoliuretanowe. Ostatnia warstwa we wszystkich elementach malowanych musi być
farbą poliuretanową o kolorystyce wg wzornika RAL 7042. Należy przygotować
pola referencyjne - w wyborze powierzchni referencyjnych i nadzorowaniu ich
czyszczenia i malowania powinni brać udział Inspektor nadzorujący oraz
przedstawiciele wykonawcy. Grubość nowych powłok malarskich powinna
wynosić minimum 160 µm. Przed nanoszeniem nowych powłok malarskich należy
przeprowadzić pomiar grubości aktualnego zabezpieczenia antykorozyjnego na
balustradach.

W czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć chodnik przed osobami postronnymi
zapewniając ciągłość ruchu pieszych. W pobliżu budowy należy zorganizować zaplecze
socjalne wyposażone w szatnie dla pracowników oraz przenośną toaletę. Po zakończeniu
robót budowlanych należy przekazać Zamawiającemu dowód utylizacji materiałów
odpadowych uzyskanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca robót
odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi oraz za teren
przyległy do obszaru inwestycji w przypadku jego wykorzystania za zgodą właściciela terenu.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych należy zatwierdzić u
Zamawiającego projekt technologiczny oraz wystąpić do ZDM Poznań o zajęcie pasa
drogowego w miejscu prowadzenia robót budowlanych.
Kolejność wykonywania renowacji balustrad:
1. Wykonanie projektu technologicznego renowacji balustrad.
2. Wygrodzenie terenu prowadzenia robót antykorozyjnych .
3. Organizacja zaplecza budowy.
4. Oczyszczenie

elementów

stalowych

z

zanieczyszczeń,

produktów

korozji,

odspojonych powłok malarskich.
5. Przygotowanie powierzchni stalowych do nałożenia nowych powłok malarskich.
6. Nałożenie nowych systemowych powłok malarskich.
7. Uporządkowanie terenu budowy

Zakres robót objętych zamówieniem:
Zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i
wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie materiały wykorzystywane muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, a
przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne
poszczególnych materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych
tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie
internetowej http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-iutrudnieniach
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Termin wykonania zamówienia
16 września 2019r.
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania
zadania (wskazanie osoby nadzorującej prowadzenie robót, posiadających uprawnienia
budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub
inżynieryjno mostowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane). Do ofert
należy dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 3 osobowym, która będzie
realizowała zadanie. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących wykonanie
robót budowlanych (uprawnienia budowlane z potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej
Izbie Inżynierów). Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji
przynajmniej jednego podobnego zadania, wykonanego dla jednostek samorządowych w
przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co najmniej 50 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod
względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania dla ZDM Poznań w
przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały się z ich realizacji w terminie umownym lub nie
uregulowały kwestii formalnych lub finansowych w terminie zostaną wykluczone z
postępowania. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
w terenie. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego
UOI.342.43.1.2019
Miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr
referencyjnym oraz informacją „nie otwierać przed 15.07.2019 godz. 14:00- oferta do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” lub przesłać pocztą elektroniczną
na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr
referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma
możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich
ofert.
Termin składania ofert
Oferty należy złożyć w terminie 15.07.2019r. godz. 14:00
Data i godzina otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi 16.07.2019r. o godz. 14:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania
Obiektów Inżynierskich
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert
Zbyszko Kamiński

