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UI.ZL.3412. 35 .2019 Poznań, dnia 13.09.2019 r. 

 
Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców  

miasta Poznania w okresie 23.09.2019 r. – 31.10.2019 r. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie obejmuje przeprowadzenie następujących prac: 
a) Odbiór pustych worków z Magazynu ZDM oraz rozprowadzenie ich wśród mieszkańców, na 

podstawie zgłoszeń Zamawiającego; 
b) Prowadzenie planowego odbioru pełnych worków w termiach wskazanych w harmonogramie; 
c) Przekazanie odpadu ulegającego biodegradacji do instalacji uwzględnionej w Planie 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022, wraz z 
pokryciem kosztów zagospodarowania tych odpadów. 

Wzór umowy, szczegółowy opis zamówienia, harmonogram wywozu oraz mapa z podziałem na 
Rejony i Strefy znajdują się w załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego. 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie dokonane jednorazowo, po 
zrealizowaniu przedmiotu umowy. Rozliczenie nie będzie zatem odbywało się, jak to miało miejsce 
w latach ubiegłych, na podstawie ilości odpadów przekazywanych na instalacje 

Dla potrzeb szacunkowych należy przyjąć, że ilość odpadów wytworzonych w trakcie realizacji 
niniejszej umowy wyniesie po 25 Mg na terenie dzielnic: Stare Miasto i Nowe Miasto oraz po  
30 Mg na terenie dzielnic: Grunwald, Jeżyce oraz Wilda.  

W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi. 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: j.w. 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK 
Z uwagi na rozległy obszar działania objęty przedmiotowym zamówieniem, Zamawiający podzielił 
teren w granicach administracyjnych miasta Poznania na następujących pięć części: 
- CZĘŚĆ 1 – dzielnica Stare Miasto; 
- CZĘŚĆ 2 – dzielnica Nowe Miasto; 
- CZĘŚĆ 3 – dzielnica Grunwald; 
- CZĘŚĆ 4 – dzielnica Jeżyce; 
- CZĘŚĆ 5 – dzielnica Wilda. 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
Od dnia 23 września 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku. 

Warunki uczestnictwa: 
Wykonawca musi: 
- być wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie 
transportu odpadów komunalnych o kodach: 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji bądź 
20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji; 

- 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 odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 02 01 – odpady ulegające 
biodegradacji bądź 20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji. 

Do oferty należy załączyć: 
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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 kodach: 20 02 01, 20 02 03 (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 odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 02 01, 20 02 03. 

Termin składania ofert: 2019-09-19 9:00 

Data, godzina otwarcia ofert: 2019-09-19 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 2019-09-19 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  
2019-09-19 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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