
Poznań, 9 maja 2019 r. 

1. Nazwa postępowania: Usunięcie dzikich wysypisk z dzielnicy Grunwald. 

2. Odpowiedzialny za przedmiot zamówienia: Wydział Utrzymania Infrastruktury 

Drogowej, Wojciech Czarnecki, tel. 61-64-77-576, zima@zdm.poznan.pl 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje usunięcie dzikich wysypisk 

odpadów, worków i pryzm gałęzi, zlokalizowanych w następujących miejscach:  

a. Droga gruntowa łącząca Bukowską serwisową i Sławińską, równoległa do 

Sławińskiej, przy bramie ogródków działkowych dzikie wysypisko, 

b. Pogodna/Strzecha worki, 

c. Pogodna/Palacza worki z logo ZDM, 

d. Ściegiennego/Listopadowa worki z logo ZDM, 

e. Ściegiennego/Gwiaździsta worki z logo ZDM, 

f. Ściegiennego 97 pryzma gałęzi, 

g. Ściegiennego 123a pryzma gałęzi, 

h. Ściegiennego naprzeciwko Wawerskiej pryzma liści. 

Zadanie obejmuje posprzątanie wskazanych odpadów. 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 20 03 03 (odpady ze 

sprzątania placów i ulic). Zamawiający nie wyklucza sklasyfikowania odpadów pod 

innymi kodami, jeśli podczas realizacji usługi możliwe będzie ich osobne zebranie. 

Warunkiem uprawniającym do wystawienia i przesłania faktury końcowej jest 

przekazanie kopii Karty (Kart) Przekazania Odpadu odnoszącej się do wykonanej 

usługi. Niezbędnym warunkiem jest także załączenie obustronnie podpisanego 

protokołu odbioru usługi.  

4. Nie dopuszcza się do złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 

5. Termin wykonania zamówienia: do trzech dni roboczych od daty przesłania 

zlecenia do Wykonawcy. 

6. Znak sprawy: TI.ZL.3412.16.2019 

7. Warunki uczestnictwa: aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 20 03 

03 w gminie Poznań. 

8. Oferty należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, ul. Wilczak 17, Poznań. 

9. Termin składania ofert: do 15 maja 2019 r., godz. 15:00.  

10. Termin otwarcia ofert: 16 maja 2019 r., godz. 12:00. 

11. Pouczenie: W przypadku ofert składanych w Kancelarii, Wykonawca ma prawo 

zastrzec, by koperta zawierająca ofertę nie została naruszona przed terminem 

otwarcia ofert. Należy złożyć ją wtedy w nieprzezroczystym, zabezpieczonym 

przed otwarciem opakowaniu, które należy opisać w następujący sposób: „Zarząd 

Dróg Miejskich, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej, 61-623 Poznań, ul. 



Wilczak 17. Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

uprzątnięcie dzikich wysypisk Grunwald. Nie otwierać przed dniem 16.05.2019.” 

Oferta może być również przesłana telefaksem na nr 61-820-17-09; wykorzystując 

tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że powinien być 

świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu 

łącznego otwarcia wszystkich ofert.  


