
 

 

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

zmieszanych i segregowanych, odpadów zielonych oraz odpadów zmieszanych budowlanych  

i innych z nieruchomości Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Odbiór odbywać się będzie z dwóch 

lokalizacji: 

- z nieruchomości przy al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa,  

- z nieruchomości przy ul. Rychlińskiego 2, 00-620 Warszawa. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Termin świadczenia usług: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r., a w przypadku zawarcia 

umowy po 1 sierpnia 2020 r. – w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zgodny z obecnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników w 

ilościach wskazanych przez Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Pojemniki powinny być we właściwych kolorach wraz z oznakowaniem określającym rodzaj 

gromadzenia odpadów.  

4. Rodzaj odpadów/oznaczenie pojemnika: 

a) odpady komunalne zmieszane niesegregowane - kolor pojemnika czarny z napisem: 

„Odpady zmieszane”; 

b) papier i makulatura – kolor  pojemnika niebieski z napisem: „Papier”; 

c) metale, tworzywa sztuczne – kolor pojemnika żółty z napisem: „Metale i tworzywa 

sztuczne”; 

d) szkło - kolor pojemnika zielony z napisem: „Szkło”; 



 

 

e) bioodpady - kolor pojemnika brązowy z napisem: „Bio”; 

f) kontener na odpady zielone m.in.: trawa, gałęzie - nie wymagane oznaczenie; 

g) kontener na odpady zmieszane budowlane i inne, m.in.: drewno, linoleum, wykładziny, 

styropian i odpady kształtek styropianowych, antyramy, szkło, folie z tworzyw 

sztucznych, PCV, metale, gruz – nie wymagane oznaczenie. 

 

5. Rodzaj odpadów i pojemników w podziale na nieruchomości/częstotliwość odbioru: 

Tab. 1. Usługa dla nieruchomości przy al. Niepodległości 188b 
al. Niepodległości 188b  

rodzaj 
odpadów 

wymagana 
objętość 
pojemników 
w [L] 

liczba 
podstawionych 
pojemników 

liczba 
odbiorów 
w miesiącu 

łącznie 
odebranych 
pojemników 
w miesiącu  

częstotliwość 
odbioru 

papier 1100 1 4 4 1 raz w tygodniu 
metal i 
tworzywa 
sztuczne 1100 1 8 8 2 razy w tygodniu 
szkło 240 1 1 1 1 raz na miesiąc 
bioodpady 120 1 4 4 1 raz w tygodniu 
odpady 
zmieszane 1100 3 8 24 2 razy w tygodniu 

 

Tab. 2. Usługa dla nieruchomości przy ul. Rychlińskiego 2 
Rychlińskiego 2 

rodzaj 
odpadów 

wymagana 
objętość 
pojemników 
w [L] 

liczba 
podstawionych 
pojemników 

liczba 
odbiorów 
w miesiącu 

łącznie 
odebranych 
pojemników 
w miesiącu  

częstotliwość 
odbioru 

papier 1100 1 1 1 1 raz na miesiąc 
metal i 
tworzywa 
sztuczne 1100 1 4 4 1 raz w tygodniu 
szkło 120 1 1 1 1 raz na miesiąc 
bioodpady 120 1 4 4 1 raz w tygodniu 
odpady 
zmieszane 1100 1 4 4 1 raz w tygodniu 

 

 
 
 



 

 

Tab. 3. Usługa odbioru odpadów zielonych i odpadów budowlanych 
al. Niepodległości 188b/ul. Rychlińskiego 2 

rodzaj odpadów 
objętość 
[m³] 

liczba podstawionych 
kontenerów w trakcie 
realizacji umowy  

częstotliwość 
odbioru 

odpady zielone 7 12 na żądanie 

odpady zmieszane 
budowlane 7 18 na żądanie 

 

6. Kontener typu KP 7m³ na odpady zielone będzie dostarczany przez Wykonawcę po uprzednim 

zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym (wywóz będzie odbywał się w zależności od potrzeb 

Zamawiającego). Odbiór pełnego kontenera będzie odbywał się po zgłoszeniu telefonicznym 

lub e-mailowym w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze liczone od daty dostarczenia.  

7. Kontener typu KP 7m³ na odpady budowlane i inne będzie dostarczany przez Wykonawcę po 

uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym (wywóz będzie odbywał się w zależności 

od potrzeb Zamawiającego). Odbiór pełnego kontenera będzie odbywał się po zgłoszeniu 

telefonicznym lub e-mailowym w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze liczone od daty 

dostarczenia. 

8. Odbiór odpadów komunalnych powinien odbywać się terminowo w dni robocze, od 

poniedziałku do piątku w  godz. 7.00 – 18.00. Odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów 

metalowych i z tworzyw sztucznych winien być realizowany z przerwami wynoszącymi 2 dni, 

które umożliwią zapełnienie pojemników tj. pn.-czw. lub wt.-pt. w zależności od uzgodnienia 

stron. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu grafik odbioru odpadów. 

9. Odbioru odpadów należy dokonywać systematycznie, terminowo, niezależnie od warunków 

atmosferycznych, terenowych. Pojazd powinien być przystosowany do odbierania 

poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 

10. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi 

zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, pojazdów w trakcie realizacji 

usługi odbioru odpadów. Zbieranie odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników, 

kontenerów oraz doprowadzenie do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na 



 

 

skutek przepełnienia wymienionych urządzeń do gromadzenia odpadów, obowiązek ten 

powinien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników, kontenerów. 

11. Wykonawca jest zobowiązany naprawić wszystkie szkody powstałe podczas wykonywania 

usługi związanej z odbiorem odpadów. W przypadku szkody związanej ze zniszczeniem lub 

uszkodzeniem pojemników z winy Wykonawcy - Wykonawca dostarczy nowy pojemnik. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu wykazu 

odbieranych odpadów. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej oraz wszelkie 

uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie odbioru, wywozu, transportu  

i zagospodarowania (odzysku i unieszkodliwiania) odpadów komunalnych pochodzących  

z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury, karty przekazania odpadów, 

wygenerowanej z systemu BDO.  

 

 


