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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.: Odmalowanie przejścia podziemnego w ul. Wieżowej powłoką antygraffiti 

w barwionej kolorystyce w odcieniach szarości.  

 

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

Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl 

 

ZAKRES ZADANIA:  

Technologia odmalowania przejścia podziemnego polegająca na usunięciu starej 

powłoki antygraffiti woskowej (gorącą wodą pod ciśnieniem) o powierzchni ścian 

około 200m
2
 (gorącą wodą pod ciśnieniem), naprawa spękań i uzupełnienie ubytków 

ścian zaprawami naprawczymi o szacunkowej powierzchni około 10%, położenie 

powłoki antygraffiti w systemie trwałym (silikonowym) barwionym w kolorystyce 

uzgodnionej z inpektorem nadzoru. 

Szczegóły dotyczące ww. zadania: 

 - powierzchnia ścian do malowania – około 200m
2
, malowanie obejmuje ściany 

przejścia podziemnego, ściany czołowe oraz ściany oporowe obu wyjść na przystanki 

tramwajowe,  

UWAGA: nie malować ścian oporowych przy schodach wyjściowych od strony katedry 

– na umieszczone na tych ścianach grafitti udzielono zgodę,  

- skuteczne mycie powierzchni ścian za pomocą myjki wysokociśnieniowej z użyciem 

ciepłej wody, 

 - powłoka antygraffiti musi być farbą antykorozyjną, posiadającą aprobatę IBDiM, 

posiadającą 100 cykli zmywania, spełniającą zarówno wymagania stawiane powłokom 

ochronnym, jak i wymagania stawiane w stosunku do wyrobów przeznaczonych do ochrony 

powierzchniowej betonu przed graffiti,   

  - Wykonawca powłoki przedstawi i uzgodni jej kolorystykę (jasny odcień szarości)  

 - przed położeniem warstwy antygraffiti Zamawiający dokona odbioru przygotowanej 

powierzchni do  malowania, ze szczególnych uwzględnieniem miejsc gdzie wykonano 

miejscowe naprawy betonu. 
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- miejscowe naprawy ścian materiałami PCC wykorzystywanymi w budownictwie 

inżynieryjnym (warstwa gruntująca, warstwa nawierzchniowa)  

- w czasie wykonywania robót należy  zabezpieczyć przejście podziemne przed 

osobami postronnymi zapewniając ciągłość ruchu pieszych. W pobliżu robót 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 

wystąpić do ZDM Poznań o zajęcie pasa drogowego w przypadku zajęcia terenu pod zaplecze 

socjalne. 

  

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas napraw ścian muszą spełniać POLSKIE 

NORMY BUDOWLANE, a przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi 

przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów. Zastosowane 

materiały muszą być zgodne z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi 

przez GDDKiA.   

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-i-utrudnieniach. 

Przed przystąpieniem do robót należy złożyć wnioski o zajecie pasa drogowego w 

ZDM oraz zgłosić prowadzenie robót budowlanych. 

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 ww. zadania (wskazanie osoby nadzorującej 

prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do prowadzenia robót 

budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 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. Wykonawca 

powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego 
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zadania, wykonanego dla jednostek miejskich 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 jednostek samorządowych 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 i zapoznaniu się z aktualnym stanem przejścia 

podziemnego. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena. 

Złożenie oferty. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej 

całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. Oferty nie 

zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.  

2. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie usługi,  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

4. Miejsce i sposób złożenia oferty: 

Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr 

referencyjnym oraz informacją „nie otwierać przed 25.09.2019 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 do dnia 25.09.2019r.  do godz. 14:00 

Otwarcie ofert dnia 26.09.2019r. o godz. 14:00 

Termin realizacji do dnia 15.11.2019r. 
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