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ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU  

ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie 
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-10 

email: zdm@zdm.poznan.pl 
www: http://www.zdm.poznan.pl/ 

Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny 
ogłasza:  

interwencyjne wykonanie prac konserwacyjnych na terenie ogrodzonych obiektów oczyszczalni, 

przepompowni wód deszczowych i zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej. 
 

Nazwa komórki organizacyjnej, numer 
telefonu/adres e-mail osoby 
udzielającej dodatkowych informacji: 

Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej  
Mirosław Czyżewski , tel.: 61 64 77 220  
e-mail: mczyzewski@zdm.poznan.pl 
 

Adres, pod którym zamieszczony jest 
szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia: 

 

Adres, pod którym zamieszczona jest 
specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 

www.zdm.poznan.pl  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na 
realizację następującego zadania: 
interwencyjne wykonanie prac konserwacyjnych na terenie ogrodzonych 
obiektów oczyszczalni  i przepompowni wód deszczowych kanalizacji 
deszczowej. 
Zakres prac obejmować będzie: 
- pełne wykoszenie terenu przepompowni bądź oczyszczalni ścieków 
deszczowych oraz terenu bezpośrednio przyległego do ogrodzenia                       
w odległości do 3 m od ogrodzenia; 
- całkowite usunięcie roślinności porastającej ogrodzenia przedmiotowych 
obiektów; 
- wykonanie malowania ogrodzeń w miejscach rdzewienia przy wcześniejszym 
oczyszczeniu elementów ogrodzenia z rdzy oraz wykonanie oliwienia 
wszelkich zawiasów bram wjazdowych; 
- naprawa wszelkich uszkodzeń ogrodzeń zaobserwowanych w trakcie 
prowadzenia prac. Naprawa  musi zostać wykonana przy zastosowaniu 
materiałów tożsamych z istniejącymi; 
- naprawa (bądź wymiana) uszkodzonych zawiasów bram wjazdowych na 
teren obiektów: 
- wykonanie pełnego oczyszczenia i usunięcia wszelkich chwastów z fug 
nawierzchni z kostki brukowej na obiektach przy ulicach Prymasa Augusta 
Hlonda, Bydgoskiej, Sępiej, Bohaterów Westerplatte; 
- zebranie wszystkich odpadów komunalnych znajdujących się na terenie 
oczyszczalni   i przepompowni oraz z terenu bezpośrednio przyległego do 
ogrodzenia 
Obiekty: przepompownia wód deszczowych Nowe Zawady ul. Kardynała 
Augusta Hlonda; przepompownia wód deszczowych ul. Księcia Mieszka I; 
przepompownia wód deszczowych ul. Bydgoska; przepompownia wód 
deszczowych ul. Strzeszyńska; oczyszczalnie ścieków deszczowych  i zbiornik 
retencyjny przy ulicach Sępiej, Serbskiej i Bohaterów Westerplatte, 
Daszewicka za ul. Silniki, Na Dołku przy Rowie Dworskim, Gospodarska, 
Morasko nr 1 

 

Dopuszcza się złożenie oferty 
częściowej 

nie 

Czas trwania zamówienia lub termin do siedmiu dni roboczych od udzielenia zamówienia (przesłania zlecenia)  

mailto:zdm@zdm.poznan.pl
http://www.zdm.poznan.pl/
http://zdm.poznan.pl/zamowienia-publiczne.php?sp=ponizej30&subpage=specyfikacja&id=75
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wykonania: 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Informacje dotyczące sytuacji 
wykonawcy oraz informacje i 
formalności niezbędne do oceny, czy 
spełnia on minimalne wymogi 
ekonomiczne, finansowe i techniczne: 

W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi. 
Do oferty należy załączyć: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
2) Wykonawca musi przedstawić referencje potwierdzające należyte, 
wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat  przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co 
najmniej jednej usługi, której przedmiotem były prace konserwacyjne zgodne 
z opisanym powyżej charakterem, elementów miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej w postaci jej wylotów,  zbiorników retencyjnych, oraz 
ogrodzonych obiektów stanowiących element składowy miejskiej kanalizacji 
deszczowej -  o łącznej wartości  30 000,00 PLN.  
3) aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na 
miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych,                     
o kodach 20 02 01, 20 03 04 oraz 20 03 06;  

Numer referencyjny nadany przez 
zamawiającego: 

UI.KD.341.10.2019 

Oferty należy złożyć w/u: 
Wydział Organizacyjny  - Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 
17, 61-623 Poznań 

Termin składania ofert:  2019-08-06 8:00  

Data, godzina otwarcia ofert:  2019-08-06 12:00 

Pouczenie 

Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do 
ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej 
kopercie. 
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, 
nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać 
przed 2019-08-06 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego”. 
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną 
na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy 
zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas 
pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2019-08-06 12:00– oferta do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę 
dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości 
zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich 
ofert.  

Osoba wprowadzająca zaproszenie do 
składania ofert: 

Administrator 
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