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Załącznik Nr 1 do umowy Nr UI.ZL.342.1.       .2019 

  

Wywóz worków z liśćmi zebranymi przez mieszkańców miasta Poznania z obszaru 

pasów drogowych w 2019 roku. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Opis  usługi 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozprowadzaniu pustych worków na 

liście wśród mieszkańców miasta Poznania, odbiorze pełnych worków z liśćmi zebranymi 

przez mieszkańców z obszaru pasów drogowych oraz ich przekazanie do 

zagospodarowania. 

 

2. Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) odbiór pustych worków oznaczonych napisem „ZDM – liście zebrane z ulicy” z 

magazynu ZDM przy ul. Energetycznej 4 (dawna nazwa ul. Gdyńskiej 46/50), po 

wezwaniu ze strony Zamawiającego; 

b) rozprowadzanie pustych worków na liście wśród mieszkańców (poprzez 

umieszczenie ich w furtce, przerzucenie przez ogrodzenie na teren nieruchomości 

bądź wręczenie mieszkańcom), po otrzymaniu zgłoszeń od pracowników 

Zamawiającego, wskazujących miejsce dostarczenia worków (w terminie do 3 dni 

roboczych od momentu przesłania zgłoszenia); 

c) prowadzenie planowego odbioru pełnych worków z liśćmi ustawionymi przez 

mieszkańców w pasach drogowych z miejsc, w terminach wskazanych w 

harmonogramie odbioru, który stanowi załącznik Nr 2 do umowy, przy założeniu, 

że: 

- odbiorowi nie podlegają inne opisane worki, np. worki do selektywnej zbiórki 

odpadów ulegających biodegradacji, rozprowadzane wśród mieszkańców w 

latach ubiegłych przez przedsiębiorców realizujących umowy ze Związkiem 

Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;  

- w przypadku wystąpienia w realizacji usługi opóźnień nie wynikających z winy 

Wykonawcy (np. wystąpienia ciężkich warunków pogodowych, utrudnień w 

ruchu uniemożliwiających dojazd w miejsce odbioru odpadów), Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, a planowy 

odbiór musi być kontynuowany w kolejnym dniu roboczym; 

d) uwzględnianie i zebranie podczas planowego dnia odbioru wszystkich worków z 

liśćmi znajdującymi się przy ulicach w danej Strefie (mapa miasta z podziałem na 

Strefy stanowi załącznik nr 3 do umowy) ze szczególnych uwzględnieniem miejsc 

dodatkowo wskazywanych przez Zamawiającego; 

e) w sytuacjach wyjątkowych odbieranie pełnych worków z liśćmi z miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego (w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania 

zgłoszenia) w terminach poza dniami wskazanymi w harmonogramie; 

f) informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach nie leżących po stronie 

Wykonawcy, utrudniających prawidłową realizację zadania, takich jak: 

- wystawienie przez mieszkańców bądź podrzucenie w obszar pasa drogowego 

worków z odpadami innymi niż liście; 

- wystawienie przez mieszkańców bądź podrzucenie w obszar pasa drogowego 

worków z liśćmi w ilości nieadekwatnej do ilości przydrożnego drzewostanu; 

- zamówienie worków na posesje, przy których nie występują chodniki; 
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- zamówienie worków na posesje, przy których położone są chodniki pozostające  

w cyklicznym sprzątaniu w ramach umów na letnie i zimowe oczyszczanie 

pasów drogowych; 

- zamówienie worków na posesje, przy których nie występuje drzewostan, 

którego liście mogą opaść na chodnik przed posesją. 

 

3. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający ze swojej strony zobowiązuje się do: 

a) zakupienia worków na liście, oznaczonych napisem „ZDM – liście zebrane z ulicy”; 

b) przekazywania Wykonawcy zgłoszeń mieszkańców dotyczących zapotrzebowania 

na worki bądź potrzebę zabrania już zapełnionych. 


