
 

 

 Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
ILOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEWIDZIANYCH DO ZBIERANIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 

NIESEGREGOWANYCH, SEGREGOWANYCH, KTÓRĄ WYKONAWCA BĘDZIE 

ZOBOWIAZANY DOSTARCZYĆ I ODDAĆ DO DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO NA CZAS 

OBOWIAZYWANIA UMOWY 

 

Zadanie nr 1: Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 

segregowanych i niesegregowanych na terenie powiatu piaseczyńskiego 

śmieci niesegregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

240 L 1    

1100 L 2    

KP-7 7    

     

śmieci segregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

KP-7 8    

KP-5 4    

1100 L 3    

240 L 2    

120 L  7    

 
Zadanie nr 2: Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 

segregowanych i niesegregowanych na terenie powiatu wołomińskiego 

śmieci niesegregowane    

rodzaj pojemnika ilość pojemników   

1100l.  4   

     

śmieci segregowane    

rodzaj pojemnika ilość pojemników   

120l.  12   

 
Zadanie nr 3: Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 

segregowanych i niesegregowanych na terenie powiatu grodziskiego 

śmieci niesegregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

1100l.  6    

     

śmieci segregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

120l 9    

 
Zadanie nr 4: Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 

segregowanych i niesegregowanych na terenie powiatu legionowskiego 

śmieci niesegregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

1100l.  3    

KP-7 1    

     

śmieci segregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

120l 13    



 

 

 
Zadanie nr 5: Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 

segregowanych i niesegregowanych na terenie powiatu nowodworskiego 

śmieci niesegregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

1100l  4    

     

śmieci segregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

120l 9    

 
Zadanie nr 6: Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 

segregowanych i niesegregowanych na terenie powiatu pruszkowskiego 

śmieci niesegregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

1100l  7    

     

śmieci segregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

120l 16    

 
Zadanie nr 7: Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 

segregowanych i niesegregowanych na terenie powiatu mińskiego 

śmieci niesegregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

1100l  3    

     

śmieci segregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

120l. 9    

 
Zadanie nr 8: Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 

segregowanych i niesegregowanych na terenie powiatu warszawskiego 

zachodniego 

śmieci niesegregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

120l 1    

1100l  5    

     

śmieci segregowane   

rodzaj pojemnika ilość pojemników    

120l 18    

 


