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UD.0713.1.J.2019            Poznań, 17.09.2019r. 

 

Tytuł zamówienia Interwencyjne wykonanie prac konserwacyjnych rowu przydrożnego odwadniającego 
ulice Koszalińską na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu w kierunku do łuku drogi 
obustronnie po ok. 100 mb oraz na ul. Złotowskiej od ulicy Owczej do wjazdu do ogrodów działkowych 
strona lewa ok. 100 mb wraz wprowadzeniem usprawnień  w postaci odpływów wody deszczowej do 
niniejszych rowów. 

Opis przedmiotu zamówienia: Interwencyjne wykonanie prac konserwacyjnych rowu przydrożnego 
odwadniającego ulice Koszalińską na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu w kierunku do łuku 
drogi obustronnie po ok. 100 mb oraz na ul. Złotowskiej od ulicy Owczej do wjazdu do ogrodów 
działkowych strona lewa ok. 100 mb wraz wprowadzeniem usprawnień  w postaci odpływów wody 
deszczowej do niniejszych rowów. 

 
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: UD.0713.1.J.2019 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE 
 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do  7 dni od udzielenia zamówienia (przesłania zlecenia) 

Warunki uczestnictwa: 
Wykonawca składa:  formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o załącznik 
nr 1  

Zakres prac konserwacyjnych, które niezbędne są do przeprowadzenia 
obejmować będzie: 

- pełne wybranie i utylizacja  osadu z dna rowu przydrożnego na odcinku 
obecnie istniejącego rowu; 

- wykonanie pogłębienia istniejących rowów przydrożnych przy 
zachowaniu względów bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu 
(oczekiwanym jest maksymalne pogłębienie, a co za tym idzie zwiększenie 
jego pojemności przy jednoczesny braku stworzenia realnego zagrożenia 
dla użytkowników pasa drogowego);  

- zebranie nadmiarów pobocza celem ułatwienia spływu wód opadowych 
do pogłębianych  rowów; 

- interwencyjne nabudowanie dwóch wpustów ulicznych z 
odprowadzeniem wody opadowej do rowu za pomocą stosowanych w 
odwodnieniu autostradowym rur odprowadzających (rury drenarskie o 
minimalnej średnicy 150 mm) – po jednym wpuście na ulicy Koszalińskiej 
u ulicy Złotowskiej. Na ulicy koszalińskiej wpust uliczny musi zostać 



 

 

 

nabudowany jak najbliżej łuku drogi, natomiast na ul. Złotowskiej w 
najniższym wskazanym przy niwelacji miejscu; 

- miejsce instalacji wpustów ulicznych musi zostać poprzedzone 
stosownymi pomiarami niwelety terenu tak aby oba wpusty zostały 
zamontowane w najniższych miejscach; 

- wpusty uliczne musza zostać wyposażone w betonowe osadniki o 
minimalnej głębokości 50 cm; 

-Wykonawca prac zobligowany jest do kompleksowego 
zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawa o odpadach; 

- Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest do stosownej wizji 
w terenie celem zapoznania się z zakresem robót niezbędnych do 
wykonania przy realizacji przedmiotu zapytania o cenę – nie dopuszcza się 
składania ofert bez wcześniejszego zapoznania się w terenie ze stanem 
faktycznym; 

- zabrania się zbytniego poszerzania rowu, a w szczególności 
podkopywanie podbudowy chodnika, drogi rowerowej bądź ogrodzeń 
posesji. 

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 odwodnienia 
powierzchniowego – dopuszcza się składanie referencji 
dotyczących konserwacji zbiorników retencyjnych, wykotów 
kanalizacji deszczowej do odbiorników, o łącznej wartości  
100 000,00 PLN. 



 

 

 

3) Wykonawca musi przedstawić referencje potwierdzające 
należyte, wykonanie  w okresie ostatniego roku  przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której 
przedmiotem były naprawy (bądź wymiany) elementu 
składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej 
odcinka) o łącznej wartości  100 000,00 PLN                 

4) Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję starosty właściwego ze 
względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady 
zezwalającą na transport odpadów komunalnych o kodach 20 03 04 oraz 
20 03 06; odpadów o kodach z grupy odpadów 13 05 oraz odpadów o 
kodach 19 08 01, 19 08 02, 19 08 09, 19 08 10; bądź być wpisanym do 
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez 
marszałków województw w zakresie transportu odpadów komunalnych  o 
kodach podanych powyżej. 

 

 
 
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac z zatwierdzeniem jej przez 
Miejskiego Inżyniera Ruchu. Aktualne zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami. Przed złożeniem ofert 
należy zapoznać się z „Wytycznymi dla wykonawców” zawartymi w zakładce zamówienia publiczne na stronie 
internetowej ZDMu. 

              
- Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest do stosownej wizji w terenie celem zapoznania się z 
zakresem robót niezbędnych do wykonania przy realizacji przedmiotu zapytania o cenę – nie dopuszcza się 
składania ofert bez wcześniejszego zapoznania się w terenie ze stanem faktycznym; 

W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi. 

Kontakt: Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji:  
 Wydział Remontów i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Mirosław Czyżewski tel. 61 628 62 20,   
mczyzewski@zdm.poznan.pl  

Termin składania ofert: 19.09.2019r. Godzina: 10.00 

Data, godzina otwarcia ofert: 19.09.2019r. Godzina 13.00 

Miejsce złożenia ofert: Kancelaria ZDM lub mailowo na adres zdm@zdm.poznan.pl 

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 10.04.2019r. – 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 10.04.2019r. – 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. 

 


