
Poznań, 9 maja 2019 r. 

1. Nazwa postępowania: Sukcesywne usuwanie dzikich wysypisk z pasów drogowych 

miasta Poznania. 

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 sukcesywne usuwanie dzikich 

wysypisk odpadów, worków i pryzm gałęzi, zlokalizowanych w pasach drogowych 

miasta Poznania, w miejscach wskazanych każdorazowo w dookreślającej 

dyspozycji, przesyłanej pisemnie przez Zamawiającego. 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 kodach 170101, 170102, 

170103, 170107, 200201 oraz wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego 

przez marszałka województwa w zakresie transportu odpadów komunalnych                   

o kodzie 200301. 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.  

Cena za wykonanie zadania jest podzielona na części w zależności od rodzaju 

wskazanego wysypiska i musi zawierać koszty zagospodarowania powstałych 

odpadów. W ofercie cenowej na wykonanie zadania należy skalkulować 

następujące pozycje: 

A) zebranie, załadunek, transport i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych – 

za 1 Mg zebranych odpadów loco ITPOK Poznań, 

B) zebranie, załadunek, transport i wywóz gruzu betonowego, ceglanego lub 

ceramicznego – za 1 Mg loco kruszarnia gruzu, 

C) zebranie, załadunek, transport i wywóz pryzm gałęzi i liści – za 1 Mg loco Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Sp. o.o., 

D) zebranie, załadunek, transport i wywóz odpadów biodegradowalnych                        

w workach – za 1 Mg zebranych odpadów loco Zakład Zagospodarowania 

Odpadów Sp. o.o., z wysypywaniem z worków.  

Wybór oferenta nastąpi według kryterium najniższej ceny ocenianej według 

wzoru: 

50  A + 10  B + 10  C + 50  D = Cena oceniana 

Zamawiający przewiduje udzielanie dyspozycji do maksymalnej kwoty 50.000,00 

zł netto. 



Wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie tonażu wykazanego w Karcie 

(Kartach) Przekazania Odpadów za wykonane usługi. Wynagrodzenie płatne 

będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej 

oczyszczonego terenu po wykonaniu usługi. Wykonawca zobowiązany jest też do 

odstąpienia od wykonania usługi i powiadomienia Zamawiającego celem 

wycofania dyspozycji, jeżeli podczas oględzin wstępnych lub wykonywania prac 

okaże się, że powstałego odpadu nie można zaklasyfikować do jednego                           

z następujących kodów odpadów: 170101, 170102, 170103, 170107, 200201, 

200301. 

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

5. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2019 r.  

Termin wykonania dyspozycji: każdorazowo w ciągu trzech dni roboczych od daty 

przesłania dyspozycji przez Zamawiającego.  

6. Znak sprawy: TI.ZL.3412.17.2019 

7. Warunki uczestnictwa: aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodach 

170101, 170102, 170103, 170107, 200201 w gminie Poznań oraz wpis do Rejestru 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach                                  

i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa                     

w zakresie transportu odpadów komunalnych o kodzie 200301. 

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. 13:00. 

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 

sukcesywne usuwanie dzikich wysypisk. 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.  


