
Pkt. Opis

Wycena idywidualna na podstawie kalkulacji kosztów, na które składają 

się:

a). Transport wg lokalizacji

b). Czas pracy pracownika ZZO na miejscu, naliczany za każde rozpoczęte 30 

minut

b). Czas pracy pracownika ZZO na miejscu,  naliczany za każde rozpoczete 30 

minut

c). Koszty zagospodarowania odpadów z cennikiem przyjmowania odpadów na  

Instalację

CENNIK RAMOWY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZZO w Poznaniu sp. z o. o. 

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.08.2017r.*

Odbiór odpadów przy użyciu kontenera lub przyczepy 

ciągnikowej
3.

Wycena idywidualna na podstawie kalkulacji kosztów, na które składają 

się:  

a). Transport wg lokalizacji (przy pozostawieniu kontenera należy policzyć 

podwójną stawkę za dojazd, podstawienie i odbiór)

b). Czas pracy pracownika ZZO na miejscu i czas oczekiwania na załadunek  

(naliczany za każde rozpoczęte 30 minut pracy)

c). Koszty zagospodarowania odpadów zgodnie z cennikiem przyjmowania 

odpadów na  Instalację

5. 

usługa polegająca na koszeniu trawy i zarośli 

usługa polegająca na wykorzystaniu rębaka z 

podajnikiem ręcznym do gałęzi, z obsługą
Wycena idywidualna na podstawie kalkulacji kosztów, na które składają 

się:  

a). Transport wg lokalizacji

odbiór i zagospodarowanie martwego zwierzęcia 

Wycena

c). Przekazanie wg zagospodarownia wg wagi zwierzęcia                                     

(w tym transport)

d). Koszt postoju kontenera/przyczepy ciągnikowej ponad 3 dni. 

Załącznik nr 1 do uchwały

Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp.z  o.o.

nr 3/XIV/2017 z dnia 24.07.2017r

1.

Wycena idywidualna na podstawie kalkulacji kosztów, na które składają 

się:

Wycena idywidualna na podstawie kalkulacji kosztów, na które składają 

się:  

4.

usunięcie rozlanego oleju 2.

a). Transport wg lokalizacji

b). Czas pracy pracownika ZZO na miejscu, naliczany za każde rozpoczęte 30 

minut

a). Transport wg lokalizacji



      6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

Pkt. Opis jednostka zł brutto

17. wynajęcie przyczepy samochodowej lekkiej na doby 1 doba 30,75

sprzedaż drewna opałowego odpadowego

(tylko na składowisku w Suchym Lesie)

sprzedaż zrębków drzewnych

(tylko na składowisku w Suchym Lesie)

sprzedaż nawozu organicznego Agro-Felek, luzem

(tylko na Biokompostowni)

21.
sprzedaż nawozu organicznego Agro-Felek, w workach 

(wszystkie PSZOKi)
1 worek 10 l 1,00

22.
załadunek sprzętem mechanicznym ZZO na terenie 

Instalacji
1 Mg 6,15

usługa polegająca na wykorzystaniu rozdrabniarki do odpadów wielkogabarytowych, z obsługą

usługa polegająca na użyciu przesiewacza bębnowego mobilnego, z obsługą

usługa polegająca na użyciu ciągnika z kosiarką/bądź z pługiem zgarniającym do odśnieżania powierzchni utwardzonych 

usługa wynajęcia ciągnika SAME SILVER 95, z obsługą 

usługa wynajęcia ciągnika SAME IRON 150, z obsługą

usługa polegająca na użyciu koparko–ładowarki, z obsługą

Rodzaje usług w ppkt. od 6- do 16: wycena indywidualna na podstawie kalkulacji kosztów, na które składają się:  

a). Transport / Dojazd wg lokalozacji

c). Koszty zagospodarowania odpadów powiązany z pozostawieniem zrębków 

bądź z ich wywozem

20. 1 Mg 54,00

18. 1 Mg

usługa polegająca na użyciu spycharki gąsienicowej, z obsługą

Dla każdej wykonywanej usługi jest sporządzana indywidualna wycena z należytą starannością.

usługa polegająca na użyciu ładowarki kołowej, z obsługą

usługa polegajaca na pracy piły łańcuchowej, z obsługą

5. 

61,50

19. 1 Mg 10,00

c). Koszty zagospodarowania ewentualnych odpadów zgodnie z cennikiem przyjmowania odpadów na Instalację

d). Koszty dodatkowe - związane z większym nakładem pracy 

usługa polegająca na użyciu rozdrabniacza z podajnikiem automatycznym do gałęzi, drewna pierwotnego, biomasy o średnicy wsadu do 

50 cm, z obsługą

b). Czas pracy maszyn z obsługą

usługa polegająca na wykorzystaniu rębaka z 

podajnikiem ręcznym do gałęzi, z obsługą

b). Czas pracy pracownika ZZO, naliczany za każde rozpoczęte 30 minut 






