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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. I 

 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dzierżawą 
kontenerów z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o. 
 
Kody CPV: 

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów, 
 90511300-5 – Usługi zbierania śmieci, 
 90511200-4  - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw  
                                   domowych, 
 90511100-3 -  Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich, 
 90513000-6 – Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne. 
 
 
Część I – sukcesywny odbiór odpadów komunalnych. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. przy            

ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-303 Łódź  wraz z dzierżawą kontenerów w okresie 

od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.   

Katalog odpadów : 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie  
(z wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 Papier i tektura    - 57 m3 

20 01 02 Szkło   - 23 m3 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji     - 92 m3 

20 01 39 Tworzywa sztuczne (plastik + metal)     - 819 m3 

20 03 Inne odpady komunalne 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne    - 1 138 m3 

2. Zamówienie obejmuje również dzierżawę kontenerów na odpady o pojemności         

3 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3 – w terminie od 01.04.2021 -  31.01.2022r. 

• kontener o pojemności 3 m3  - dzierżawa przez 3 miesiące 

• kontener o pojemności 5 m3  - dzierżawa przez 7 miesięcy 

• kontener o pojemności 7 m3  - dzierżawa przez 10 miesięcy (w miesiącach 

lipiec, sierpień i  wrzesień dzierżawa 2 kontenerów) 
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• kontener o pojemności 10 m3  - dzierżawa przez 9 miesięcy (w miesiącach 

lipiec, sierpień dzierżawa 2 kontenerów). 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ogólnej ilości odbieranych 

odpadów oraz wynajmowanych kontenerów o 20%.  

4. W przypadku odebrania i zagospodarowania przez Wykonawcę odpadów w ilości 

mniejszej niż szacowana, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za 

faktyczną odebrana i zagospodarowaną ilość odpadów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania z terenu Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. przy ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-3030 Łódź 

zebranych w pojemnikach odpadów zmieszanych (odpady segregowane oraz 

odpady pozostałe po segregacji) oraz zebranych w workach lub pojemnikach 

odpadów gromadzonych w sposób selektywny: papieru, szkła, metalu, tworzyw 

sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. 

6. Częstotliwość odbierania odpadów z terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 

Sp. z o.o. w Łodzi  określona została w Harmonogramie odbioru odpadów 

stanowiącym załącznik  nr 3 do umowy. Ww. harmonogram jest harmonogramem 

szacunkowym, stanowiącym podstawę do wyliczenia ceny ofertowej. 

Zamawiający podczas realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość zmiany 

harmonogramu wywozu odpadów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami 

Zamawiającego. 

7. Harmonogram  odbioru odpadów będzie stanowił punkt wyjścia dla uzgodnienia 

przez Strony – po zawarciu umowy – zmodyfikowanego harmonogramu odbioru 

odpadów. Zamawiający zobowiązany jest do  przekazania Wykonawcy 

zmodyfikowanej wersji harmonogramu w formie elektronicznej w terminie 5 dni od 

daty zawarcia umowy. W przypadku zmian harmonogramu, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy nowy harmonogram w terminie 5 dni przed wejściem zmian 

w harmonogramie. 

8. Wykonawca każdorazowo w terminie 3 dni od otrzymania zmodyfikowanej wersji 

harmonogramu jest zobowiązany do wniesienia uwag co do jego treści bądź jego 
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zaakceptowanie. Brak informacji ze strony Wykonawcy, Zamawiający uzna za 

akceptację treści przedstawionego przez siebie harmonogramu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego na własny koszt pojemników na odpady komunalne, w przypadku 

ich zniszczenia lub uszkodzenia wynikłego z winy Wykonawcy. 

10. Wykonawca, po dokonaniu opróżnienia pojemnika i odstawieniu go na miejsce, z 

którego został zabrany do opróżnienia lub po odebraniu worków z odpadami 

gromadzonymi w sposób selektywny, zobowiązany jest do utrzymywania miejsca, 

w których uprzednio znajdowały się pojemniki lub worki, w należytej czystości. 

11. Ilości odpadów, które są przedstawione  są wartościami prognozowanymi i mogą 

ulec w poszczególnych miesiącach zmniejszeniu lub zwiększeniu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu 

dodatkowych roszczeń. 

12. Wykonawca będzie realizował usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

zgodnie z aktualnymi Ustawami i Rozporządzeniami dotyczącymi odbioru, 

transportu i utylizacji odpadów komunalnych. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia na bieżąco kontroli sposobu 

wykonywania usługi. 

14. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z umowy i opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

sporządzi notatkę służbową wraz z ewentualną dokumentacją fotograficzną           

i zawiadomi  o powyższym Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej , 

wyznaczając termin do usunięcia nieprawidłowości. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu na usunięcie nieprawidłowości, Wykonawca zostanie 

obciążony karami umownymi. Zamawiający może zlecić w tym przypadku również 

wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i obciążyć 

Wykonawcę kosztami wykonania tej usługi. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. II 
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dzierżawą kontenerów z 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o. 
 
Kody CPV: 

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów, 
 90511300-5 – Usługi zbierania śmieci, 
 90511200-4  - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw  
                                   domowych, 
 90511100-3 -  Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich, 
 90513000-6 – Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne. 
 

 

Część II – odbiór pozostałych  odpadów komunalnych 

1. Przedmiotem zamówienia jest  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

wraz z dzierżawą kontenerów z terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi 

Sp. z o. o. przy ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-303 Łódź  wraz z dzierżawą 

kontenerów w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.   

Katalog odpadów : 

20 03 Inne odpady komunalne 
20 03 07 Wielkogabarytowe   - 12 m3 

20 02 Odpady z ogrodów i parków 
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji     - 36 m3 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych    - 15 m3 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej ilości 

odbieranych odpadów oraz wynajmowanych kontenerów o 20%.  

3. W przypadku odebrania i zagospodarowania przez Wykonawcę odpadów w ilości 

mniejszej niż szacowana, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za 

faktyczną odebrana i zagospodarowaną ilość odpadów. 

4. Zamawiający  w okresie obowiązywania umowy przewiduje  wywóz w okresie od 

marca do października - odpadów „zielonych” (trawy, liści, drobnych gałęzi – 20 

02 01).  W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca winien 

dostarczyć kontenery w miejsca wskazane przez Zamawiającego o pojemności 

5m3 i 7m3. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie ilość odbiorów ww. odpadów 
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nie przekroczy: 3 szt. kontenerów o pojemności 5 m3 i 3 szt. kontenerów o 

pojemności 7 m3. Po zakończeniu okresu związanego z uprzątnięciem terenów 

przez Zamawiającego, Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie 

odbierze ww. kontenery. UWAGA - cena wywozu 1 m3 odpadów zielonych 

winna być skalkulowana łącznie z dzierżawą kontenerów. 

5. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje wywóz odpadów 

wielkogabarytowych (np. stare meble itp. - 20 03 17.  W terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym i w miejsca wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca winien 

dostarczyć kontenery do zbiórki tych odpadów o pojemności 5m3, 7m3. 

Zamawiający szacuje, że w ww. okresie ilość odbiorów ww. odpadów nie 

przekroczy: 1 szt. kontenera o pojemności 5 m3, 1 szt. kontenera o 

pojemności 7m3. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości odpadów w kontenerze, 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości odbioru kontenera wraz z 

odpadami. UWAGA - cena wywozu 1 m3 odpadów wielkogabarytowych winna 

być skalkulowana łącznie z dzierżawą kontenerów. 

6. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje wywóz odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych (odpady z betonu, gruz ceglany itp. – 17 01) 

stanowiących odpady komunalne.  W terminie uzgodnionym z Zamawiającym i w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca winien dostarczyć 

dodatkowe kontenery do zbiórki tych odpadów o pojemności 5 m3 Zamawiający 

szacuje, że w ww. okresie ilość odbiorów ww. odpadów nie przekroczy: 3 szt. 

kontenera o pojemności 5 m3.  Po uzbieraniu odpowiedniej ilości odpadów w 

kontenerze, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości odbioru 

kontenera wraz z odpadami. UWAGA - cena wywozu 1 m3 odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych winna być skalkulowana łącznie z dzierżawą 

kontenerów. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego na własny koszt pojemników na odpady komunalne, w przypadku 

ich zniszczenia lub uszkodzenia wynikłego z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca, po dokonaniu opróżnienia pojemnika i odstawieniu go na miejsce, z 

którego został zabrany do opróżnienia  zobowiązany jest do utrzymywania 



  MOZ.DA.2510.12.2020 

str. 6 
 

 

miejsca, w których uprzednio znajdowały się pojemniki lub worki, w należytej 

czystości. 

9. Ilości odpadów, które są przedstawione  są wartościami prognozowanymi i mogą 

ulec w poszczególnych miesiącach zmniejszeniu lub zwiększeniu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu 

dodatkowych roszczeń. 

10. Wykonawca będzie realizował usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

zgodnie z aktualnymi Ustawami i Rozporządzeniami dotyczącymi odbioru, 

transportu i utylizacji odpadów komunalnych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia na bieżąco kontroli sposobu 

wykonywania usługi. 

12. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z umowy i opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

sporządzi notatkę służbową wraz z ewentualną dokumentacją fotograficzną i 

zawiadomi  o powyższym Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej , 

wyznaczając termin do usunięcia nieprawidłowości. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu na usunięcie nieprawidłowości, Wykonawca zostanie 

obciążony karami umownymi. Zamawiający może zlecić w tym przypadku również 

wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i obciążyć 

Wykonawcę kosztami wykonania tej usługi. 

 


