
 

 

Załącznik Nr 1  do SIWZ 
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dla części nr 1,2,3,4,5,6,7,8 zamówienia 

na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  

oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta 

Łodzi, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. 

1. Oznaczenia kodu CPV 

Główny kod CPV:  

90500000-2 Usługi związane z odpadami 

Dodatkowe kody CPV: 

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów 

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów 

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami 

2. Przedmiot Zamówienia. 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na 

zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie  

20 03 01 oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, 

pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

2.2. Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:  

- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), 

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), 

- uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.  

w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa  

łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028  

(http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/3160/akt.pdf). 

2.3. W okresie realizacji zamówienia szacunkowa masa niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych wyniesie 10 500 Mg, natomiast szacunkowa masa odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji wyniesie 900 Mg. 

2.4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji zostaną przyjęte przez Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych, zwaną dalej: RIPOK. Dlatego Wykonawca musi być prowadzącym RIPOK, 

wpisanym w „Planie gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2020  



 

 

z uwzględnieniem lat 2023 - 2028”, zgodnie z uchwałą Nr  XL/503/17 Sejmiku Województwa 

Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa łódzkiego na lata 2016 - 2020 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028”, dla II 

Regionu Gospodarki Odpadami. 

2.5. Dostawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji do RIPOK odbywać się będzie pojazdami firm, którym 

Miasto Łódź zleciło odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz 

tych pojazdów zostanie przekazany Wykonawcy i będzie na bieżąco aktualizowany. 

2.6. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy: 

1) zapewnienie przyjmowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji w RIPOK w dni robocze od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 6:00 do 21:00. W przypadku potrzeby zapewnienia przyjmowania ww. 

odpadów zgłoszonej przez firmę, której Miasto Łódź zleciło odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, zapewnienie przyjmowania odpadów również  w soboty w godzinach 

od 6:00 do 12:00;  

2) wystawianie Kart Przekazania Odpadów, rozumianych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz.U. poz. 1973), dla każdego pojazdu dostarczającego odpady do RIPOK;  

3) osiągnięcie w okresie realizacji zamówienia, dla każdej części zamówienia,  

w odniesieniu do masy odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co 

najmniej 6% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,  

4) nieprzekroczenie w okresie realizacji zamówienia, dla każdej części zamówienia,  

masy 2070 Mg, będącej sumą: 

a) masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz masy 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 przekazanych do składowania, 

w przypadku wystąpienia niezgodnego z prawem składowania tych odpadów bez przetworzenia, 

b) masy odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje  

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), zawierających 

odpady ulegające biodegradacji, powstałych z odpadów komunalnych o frakcji   o wielkości 

powyżej 80 mm przekazanych do składowania, 

 c) masy odpadów o kodzie 19 12 12 – (inne odpady (w tym zmieszane substancje  

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), zawierających 



 

 

odpady ulegające biodegradacji, powstałych z odpadów komunalnych o frakcji   wielkości co 

najmniej od 0 do 80 mm przekazanych do składowania. 

Do określenia mas odpadów, o których mowa w lit. a - c, stosuje się zasady podane  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

(Dz. U. poz. 2412).  

 

3.  Zakres (opis) przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub 

robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną one udzielone: Świadczenie usługi 

polegającej na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

o kodzie 20 03 01 oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, 

pochodzących z terenu miasta Łodzi. 

 

4. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań 

zatrudnienia przez wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

Kodeksu pracy: 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera 

cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy. 

2. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac 

związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną 

osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez 

osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

3. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania 

zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: 

• czynności pracownika wykonującego bezpośrednio prace związane z wykonaniem 

zamówienia. 

5.  Miejsce wykonania – RIPOK wpisany w „Planie gospodarki odpadami dla województwa 

łódzkiego na lata 2016 - 2020 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028”, zgodnie z uchwałą                                    



 

 

Nr  XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.. w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2020  

z uwzględnieniem lat 2023 - 2028”, dla II Regionu Gospodarki Odpadami.” 

 

6.  Czas trwania zamówienia: 1 lipca 2018r. – 31 grudnia 2018r.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


