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TI.ZL.3412.45.2018        Poznań, 18 grudnia 2018 r. 

 

Usunięcie dzikiego wysypiska z ulicy Ożarowskiej w Poznaniu 

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje usunięcie dwóch płyt betonowych z pasa drogowego ul. 

Ożarowskiej w Poznaniu. Dwie płyty betonowe drogowe zalegają na poboczu leśnego odcinka ul. Ożarowskiej, ok. 

300 m od ul. Głuszyna.  Zadanie obejmuje ich usunięcie, jak również ewentualnych odłamków 0gruzu leżących pod 

nimi. W skład zadania wchodzi również właściwe zagospodarowanie powstałego odpadu zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach i właściwymi aktami  prawa miejscowego. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie  na 

transport odpadów o kodzie 17 01 01 (Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów). Warunkiem 

uprawniającym  do wystawienia i przesłania faktury końcowej jest przekazanie kopii Karty Przekazania Odpadu 

odnoszącej się do wykonanej usługi. Niezbędnym warunkiem jest także załączenie obustronnie podpisanego 

protokołu odbioru usługi. 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TI.ZL.3412.45.2018 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie dopuszcza się do złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 28 grudnia 2018 r. 

Warunki uczestnictwa: 

zezwolenie na transport odpadów o kodzie 17 01 01 w mieście Poznań. 

Termin składania ofert: 20 grudnia 2018 r. 

Data, godzina otwarcia ofert: 21 grudnia 2018 r., godz. 11:00 

Miejsce złożenia ofert: Kancelaria ZDM, ul. Wilczak 17, 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 21.12.2018 – 

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 21.12.2018 – 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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