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Zintegrowany System Zarz ądzania  Rozdział II  
SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

WO/ZP-06/2011 
 

 
 

L.p. 
Przeznaczenie  

i typ worka 

 
Charakterystyka Ilość 

[szt.] 
Pojemność 

[l] 
Grubość 

[mm] 
Rozmiar 

[cm] 

Cena 
jednostkowa  

[zł] netto 

 
% 

VAT 

1. 

 
ODPADY SUCHE 

LDPE 
Kolor: Ŝółty 

 
1. Czarny nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 50 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 5 szt. opakowań jednostkowych w  
     opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawy systematyczne od 2000 szt. do 12 000.szt.  
    worków w przeciągu 5 dni od daty zamówienia. 
8. Worki o wysokiej przezroczystości  
    (widoczna  zawartość worka) 
9. Wytrzymałość mechaniczna worka min 25 kg. 

500 000 110 0,04 70 x 110 

  

2. 

 
SZKŁO 

OPAKOWANIOWE 
LDPE 

Kolor: biały  

 
1. Czarny nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 50 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 5 szt. opakowań jednostkowych w  
     opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawy systematyczne od 500 szt. do 5 000.szt.  
    worków w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nieprzejrzyste 
9. Wytrzymałość mechaniczna worka min. 30 kg. 
 

200 000 60 0,06 50 x 105 

  



L.p. Przeznaczenie i typ worka Charakterystyka 
Ilość 
[szt.] 

Pojemność 
[l]  

Grubość 
[mm]  

Rozmiar 
[cm] 

Cena 
jednostkowa  

[zł] netto 

 
% 

VAT 
 

3 
ODPADY 

NIEBEZPIECZNE 
LDPE  

Kolor: NIEBIESKI 

1. Czarny nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 20 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań  
     jednostkowych w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
     napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego, 
     w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

1000 110 0,06 70 x 110 

  

4. 
STARÓWKA 

 LDPE 
Kolor: SZARY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 50 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 20 szt. opakowań        
jednostkowych w  opakowaniu    zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
        w przeciągu  5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

70 000 30 0,04 50 x 60 

  

5. 
STARÓWKA 

 LDPE 
Kolor: SZARY  

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 20 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań  
     jednostkowych w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7.Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

40 000 110 0,06 70 x 110 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L.p. Przeznaczenie i typ worka Charakterystyka 
Ilość 
[szt.] 

Pojemność 
[l]  

Grubość 
[mm]  

Rozmiar 
[cm] 

Cena 
jednostkowa  

[zł] netto 

 
% 

VAT 
 

6. 
STARÓWKA 

 LDPE 
Kolor: SZARY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 50 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 20 szt. opakowań jednostkowych  
w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
     w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

20 000 15 0,04 40 x 60 

  

7. 
DZIAŁKI 

 LDPE 
Kolor: CZARNY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 17 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań jednostkowych 
w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

1 200 110 0,05 70 x 110 

  

8. 

USŁUGA ZLECONA 
TRAWA 
 LDPE 

Kolor: ZIELONY 

1. Czarny nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 20 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań jednostkowych    
w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7.Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

2 000 110 0,08 70 x 110 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L.p. Przeznaczenie i typ worka Charakterystyka 
Ilość 
[szt.] 

Pojemność 
[l]  

Grubość 
[mm]  

Rozmiar 
[cm] 

Cena 
jednostkowa  

[zł] netto 

 
% 

VAT 
 

9. 
USŁUGA ZLECONA 

LDPE 
Kolor: BRĄZOWY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2.  Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 20 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań jednostkowych 
w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7.Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
        w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 
 

 800 110 0,08 70 x 110 

  

10. 
USŁUGA ZLECONA 

GRUZ 
WORKI JUTOWE 

1. Czarny nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 10 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań jednostkowych 
w  opakowaniu zbiorczym  
3. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
4. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
5. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
6. Worki nie przezroczyste. 
7. Wytrzymałość mechaniczna worka – 50 kg. 

1000 110 0,2 65 x 110 

  

11. 

 
ADMINISTRACJA  

LDPE  
Kolor: CZARNY  

 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
- worki  pakowane oddzielnie po 25 szt. w opakowaniu 
jednostkowym i po 10 szt. opakowań jednostkowych w  
opakowaniu zbiorczym 
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i 
napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

1 700 110 0,05 70 x 110 

  



L.p. Przeznaczenie i typ worka Charakterystyka 
Ilość 
[szt.] 

Pojemność 
[l]  

Grubość 
[mm]  

Rozmiar 
[cm] 

Cena 
jednostkowa  

[zł] netto 

 
% 

VAT 
 

12. 

 
ADMINISTRACJA 

LDPE  
Kolor:  

CZARNY 
 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 25 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań jednostkowych 
w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
   w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

4 000 30 0,03 50 x 60 

  

13. 

KOSZE 
PU-30 
 LDPE 

Kolor: CZARNY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 20 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 50 szt. opakowań jednostkowych 
w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

8 000 

40 
(specjalny 

do wkładów 
koszy  

PU-30) 

0,03 70 x 65 

  

14. 

KOSZE  
RETRO 
LDPE 

Kolor: CZARNY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 20 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 50 szt. opakowań jednostkowych 
w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

30 000 

45 
(specjalny 

do wkładów 
koszy 
Retro) 

0,03 50 x 80 

  



L.p. Przeznaczenie i typ worka Charakterystyka 
Ilość 
[szt.] 

Pojemność 
[l]  

Grubość 
[mm]  

Rozmiar 
[cm] 

Cena 
jednostkowa  

[zł] netto 

 
% 

VAT 
 

15. 
KOSZE  

BELWEDER 
 LDPE 

Kolor: CZARNY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 20 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań  
     jednostkowych  w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 
 

10 000 

110 
(specjalny 

do wkładów 
koszy 

Belweder) 

0,03 70 x 110 

  

15 a 

KOSZE  
COROLLA 

LDPE 
Kolor: CZARNY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 20 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań  
     jednostkowych w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7.Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
   w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 
 

25 000 

110 
(specjalny 

do wkładów  
koszy 

Corolla) 

0,03 60 x 110 

  



16. 
ZMIOT 
 LDPE 

Kolor: CZARNY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 20 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań  
     jednostkowych w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7. Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    5 w przeciągu  dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste 
9. Wytrzymałość mechaniczna worka min. 30 kg. 

35 000 110 0,06 70 x 110 

  

L.p. Przeznaczenie i typ worka Charakterystyka 
Ilość 
[szt.] 

Pojemność 
[l]  

Grubość 
[mm]  

Rozmiar 
[cm] 

Cena 
jednostkowa  

[zł] netto 

 
% 

VAT 
 

17. 
USŁUGA ZLECONA 

LDPE 
Kolor: NIEBIESKI 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 20 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań jednostkowych 
w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7.Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

 

3 000 

 

110 0,06 70 x 110 

  

18 
PADŁE ZWIERZ ĘTA 

 LDPE 
Kolor: CZARNY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 50 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań jednostkowych 
w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7.Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
  w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 

1 500 

110 

(Specjalny 

na padlinę) 

0,10 70 x 150 

  



19. 

ZIMA  
LDPE 

 
19 a) Kolor: biały - sól 
19 b) Kolor: pomarańczowy 
- piasek 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 50 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań jednostkowych 
w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce i  
    napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7.Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
    w przeciągu  5 dni od daty zamówienia 
8. Worki nie przezroczyste. 
9. Wytrzymałość mechaniczna min  25 kg. 

2 000 15 0,10 40 x 60 

  

L.p. Przeznaczenie i typ worka Charakterystyka 
Ilość 
[szt.] 

Pojemność 
[l]  

Grubość 
[mm]  

Rozmiar 
[cm] 

Cena 
jednostkowa  

[zł] netto 

 
% 

VAT 
 

20. LDPE 
Kolor: CZARNY 

1. Biały nadruk zgodnie ze wzorem Zamawiającego 
2. Worki z zakładkami, 
3. Forma pakowania: 
   - worki  pakowane oddzielnie po 50 szt. w opakowaniu  
     jednostkowym i po 10 szt. opakowań 
     jednostkowych w  opakowaniu zbiorczym  
4. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w kolorystyce  
    i napisem zgodnym z  typem  asortymentu 
5. Oświadczenie, Ŝe worki nadają się do recyklingu 
6. Worki wyposaŜone w system zawiązywania 
7.Dostawa w miarę potrzeb zamawiającego,  
     w przeciągu 5 dni od daty zamówienia 
 

2 000 110 0,06 70 x 110 

  

 
 

…………….. dnia ………………….. 
                                                                                                                                                                                                                       Wykonawca                       


