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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Strzegomska  3, 60194   Poznań, woj. 

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 860 85 00, e-mail zzmzp@zzmpoznan.pl, faks 61 860 85 12.  

Adres strony internetowej (url): zzmpoznan.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.1) 

W ogłoszeniu jest: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Wykonawca spełni 

warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poznania. Powyższy 

wpis winien obejmować następujące kody odpadów: 20 02 01, 20 03 01 i 20 03 03 – w przypadku 

Wykonawców posiadających decyzję oraz b) posiada aktualną decyzję na transport odpadów 

wydaną przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego 

odpady. Powyższa decyzja winna obejmować następujące kody odpadów: 20 02 01 ,20 03 01 i 20 03 

03 – w przypadku Wykonawców posiadających decyzję oraz c) posiada aktualną decyzję na zbieranie 

odpadów (zbieranie, czasowe magazynowanie odpadów) wydaną przez właściwy organ ze względu 

na miejsce zbierania odpadów. Powyższa decyzja winna obejmować następujące kody odpadów: 20 

02 01 , 20 03 01 i 20 03 03 – w przypadku Wykonawców posiadających decyzję. d) oświadczenie 

Wykonawcy, że posiada podpisaną umowę z podmiotem posiadającym decyzje, o których mowa w 

lit. a) b) i c) w zakresie transportu, zbierania i czasowego magazynowania odpadów na okres realizacji 

przedmiotowego zamówienia publicznego lub, że do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym podpisze 

z podmiotem posiadającym decyzje, o których mowa w lit. a) b) i c) umowę w zakresie transportu, 

zbierania i czasowego magazynowania odpadów na okres realizacji przedmiotowego zamówienia 

publicznego – w przypadku Wykonawców nie posiadających decyzji Zamawiający dopuszcza 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy oraz spełniają warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni 



warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poznania. Powyższy 

wpis winien obejmować następujące kody odpadów: 20 02 01, 20 03 01 i 20 03 03 – w przypadku 

Wykonawców posiadających decyzję oraz b) posiada aktualną decyzję na transport odpadów 

wydaną przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego 

odpady. Powyższa decyzja winna obejmować następujące kody odpadów: 20 02 01 ,20 03 01 i 20 03 

03 – w przypadku Wykonawców posiadających decyzję oraz c) posiada aktualną decyzję na zbieranie 

odpadów (zbieranie, czasowe magazynowanie odpadów) wydaną przez właściwy organ ze względu 

na miejsce zbierania odpadów. Powyższa decyzja winna obejmować następujące kody odpadów 20 

03 03 – w przypadku Wykonawców posiadających decyzję. d) oświadczenie Wykonawcy, że posiada 

podpisaną umowę z podmiotem posiadającym decyzje, o których mowa w lit. a) b) i c) w zakresie 

transportu, zbierania i czasowego magazynowania odpadów na okres realizacji przedmiotowego 

zamówienia publicznego lub, że do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym podpisze z podmiotem 

posiadającym decyzje, o których mowa w lit. a) b) i c) umowę w zakresie transportu, zbierania i 

czasowego magazynowania odpadów na okres realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego – 

w przypadku Wykonawców nie posiadających decyzji Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie 

z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 17/02/2017, godzina: 11:45,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 20/02/2017, godzina: 11:45,  

 

 

 

 Zwiększ rozmiar czcionki  Ustaw domyślny rozmiar czcionki  Zmniejsz rozmiar czcionki 


