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UI.ZL.3412.2.11.2019         Poznań, 5 kwietnia 2019 r. 

 

Interwencyjne usunięcie czterech dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych w pasie drogowym  

miasta Poznania przy wyszczególnionych ulicach: ul. Błażeja na końcu bloku nr 4 w kierunku do torów PKP, 

ul. Szeligowskiego pod kładką nad PST między os. B. Chrobrego a os. B. Śmiałego, ul. Mariopolska wjazd  

od ul. Umultowskiej, ul. Rumiankowa str. lewa vis a vis zbiornika wodnego. 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Zadanie obejmuje przeprowadzenie następujących prac: 

a)  usunięcie odpadów komunalnych typu (worki z odpadami, materace, meble, opony, kartony, folie oraz 

inne odpady zalegające luzem) w wyszczególnionych lokalizacjach; 

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej oczyszczanych miejsc – zarówno przed jak, i po wykonaniu prac 

porządkowych; 

c) Załadunek, transport oraz przekazanie odpadów komunalnych zmieszanych do IPOK; 

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: UI.ZL.3412.2.11.2019 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie dopuszcza się do złożenia oferty wariantowej lub 

częściowej. 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: cztery dni robocze od przesłania zlecenia 

Warunki uczestnictwa:  

w treści należy podać kwotę  brutto za wykonanie usługi.  

Wykonawca musi:   

-posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów 

komunalnych o kodzie 20 03 01  Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

-być wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odebranie odpadów 

komunalnych o kodzie 20 03 01 – Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

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) Informację z rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów komunalnych  

o kodzie 20 03 01 (w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowego dokumentu  

w formie elektronicznej pod wskazanym w formularzu ofertowym adresie, Zamawiający samodzielnie 

pobierze go z bazy danych); 

3) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez zarząd Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odebranie 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01- Nie segregowane (zmieszane)odpady komunalne. 

4) Dokument potwierdzający należyte wykonanie usług polegających na usunięciu dzikich wysypisk 

odpadów – na kwotę sumaryczną brutto minimum 20.000,00 zł z okresu ostatnich dwóch lat. 

 

Termin składania ofert:  12 kwietnia 2019 r. godz. 9:00 

Godzina otwarcia ofert:  12 kwietnia 2019r., godz. 13:00 

Miejsce złożenia ofert:  Kancelaria ZDM, 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 lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 12.04.2019 – 

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 zostanie zapis „nie otwierać przed 12.04.2019 – oferta do postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego”.  

Wykorzystując tę drogę dostarczenia ofert, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości 

zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.  
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