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TI.ZL.3412. 40 .2018 Poznań, dnia 07.11.2018 r. 

 
Interwencyjne usunięcie dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych w pasie drogowym 

ulicy Dąbrowskiego 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie obejmuje przeprowadzenie następujących prac: 

a) usunięcie odpadów komunalnych (worków oraz papierów, folii i innych odpadów 
zalegających luzem), odpadów wielkogabarytowych (elementów mebli, sprzętu RTV oraz 
AGD) oraz odpadów biodegreadowalnych (gałęzi, pokosu) zalegających w następujących 
lokalizacjach: 

- Dąbrowskiego / Lutycka – pas pobocza pomiędzy zjazdem z wiaduktu Lutycka w ulicę 
Dąbrowskiego, a murem przy wyjeździe spod wiaduktu Lutycka; 

- Dąbrowskiego – podjazd od Lutyckiej w kier. centrum – pas pobocza (str. lewa) przy 
murze wiaduktu Lutycka; 

- Dąbrowskiego / Santocka – klin pomiędzy północną jezdnią ulicy Dąbrowskiego, a 
podjazdem do wiaduktu Santocka (w tym teren pod wiaduktem oraz na jego filarach – po 
obu stronach wiaduktu); 

- Dąbrowskiego / Santocka – skarpa po stronie północnej podjazdu do wiaduktu Santocka 
(za wjazdem do Biedronki, za przystankiem autobusowym) oraz Santocka – skarpa po 
stronie wschodniej; 

- Skalskiego – terenu pod wiaduktem w ciągu ulicy Dąbrowskiego, wraz z torowiskiem; 
- Dąbrowskiego / Słupska – klin pomiędzy północną jezdnią ulicy Dąbrowskiego, a 

podjazdem do wiaduktu Santocka (w tym teren pod wiaduktem oraz na jego filarach – po 
obu stronach wiaduktu); 

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej oczyszczanych miejsc – zarówno przed, jak i po 
wykonaniu prac porządkowych; 

c) załadunek, transport oraz przekazanie odpadów komunalnych zmieszanych do ITPOK a 
odpadów ulegających biodegradacji do biokompostowni znajdującej się na terenie 
składowiska odpadów w Suchym Lesie; 

d) sporządzenie protokołu odbioru opracowanego na podstawie wzoru przekazanego przez 
pracownika Zamawiającego; 

e) załączenie do faktury podpisanego protokołu odbioru oraz kserokopii karty przekazania 
odpadu. 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TI.ZL.3412. 40 .2018 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
Do pięciu dni roboczych od przesłania zlecenia. 

Warunki uczestnictwa: 
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) aktualną decyzję na transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 
kodzie 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 
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3) dokument potwierdzający należyte wykonanie usług polegających na usuwaniu dzikich wysypisk 
odpadów – na kwotę sumaryczną brutto minimum 20.000,00 zł z okresu ostatnich dwóch lat. 

Termin składania ofert: 2018-11-12 9:00 

Data, godzina otwarcia ofert: 2018-11-12 13:00 

Miejsce złożenia ofert: Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

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 2018-11-12 13:00 – 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  
2018-11-12 13:00 – 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. 
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