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Znak sprawy: ZZM.ZP/252-04/17P 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 13.02.2017 r. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej – V zadań. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób: 

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 5.1. otrzymuje brzmienie: 

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. 

 

We wzorze umowy § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Wykonawca lub podwykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązany jest do przekazania odpadów 

komunalnych, zmieszanych i zielonych w tym odpady o kodach 20 02 01 (odpady ulegających 

biodegradacji), 20 03 01 (nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne) i 20 03 03 (odpady z czyszczenia 

ulic i placów) do regionalnych instalacji do przetwarzania tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa lub w przypadku odpadów ulegających biodegradacji do kompostowni lub 

przekazania odpadów do podmiotu posiadającego decyzją na zagospodarowanie odpadów. Zamawiający 

będzie miał prawo żądać przekazania przez Wykonawcę wszelkich informacji w zakresie ilości przekazanych 

odpadów w szczególności okazania kart przekazania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

kopie kart przekazania odpadów potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 2 dni od dnia 

otrzymania drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………… wezwania Zamawiającego 

 

dodaje się w ust. 6 w brzmieniu: 

6. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w 

szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki 

określone ww. ustawą. Dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do 

tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu 

biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

We wzorze umowy § 4 ust.  2 otrzymuje brzmienie: 

Podstawą wystawienia faktury będzie: 

a) częściowy (po każdym etapie) odbiór prac przeprowadzony komisyjnie oraz zatwierdzony protokół 

odbioru na podstawie dokonanego obmiaru prac w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia do 

odbioru, 

b) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadami oraz że odpadami gospodarował 

podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 

W załączeniu przekazujemy poprawiony formularz ofertowy. 

 

We wzorze umowy § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Przedmiot umowa będzie realizowana w okresie od dnia ………. 2017 r. do dnia ………….. 2017 r. w termach 

odnośnie odpowiednich prac określonych w kosztorysie lub wyznaczonych przez inspektora nadzoru 



 

 

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 wydłuża się termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.  

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:  

Nowy termin składania ofert: 20.02.2017 r. godzina 11:45.  

Nowy termin otwarcia ofert: 20.02.2017 r. godzina 12:00.  

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich 

punktach). 

 

Za powstałe utrudnienia przy przygotowaniu ofert serdecznie przepraszamy. 

 

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Barbara Hoffmann -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Adam Szymanowski 

DP/917/17 


