
 
Zadanie  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
    

  1  

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

                    

Zadanie 1 – Termin realizacji – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy na realizację 

zadania. 

Dostawa, rozładunek i montaż 40 szt. edukacyjnych zewnętrznych pojemników do 

segregacji odpadów komunalnych na 4 frakcje w kształcie dostosowanym dla dzieci, 

tj. 10 kompletów po 4 sztuki. 

Kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

Szczegółowa specyfikacja pojemników: 

Pojemność 70 litrów 

Materiał 
Polietylen średniej gęstości plus stabilizator UV wykonany 

w technice rotomouldingu  

Funkcjonalność 
Pojemnik z otworem wrzutowym, wkład plastikowy wyciągany górą, 

zamykany na klucz (obowiązkowo klucz do każdej szt. pojemnika) 

Waga 10 kg (± 5%) 

Wymiary Wysokość: 100÷115 cm, Średnica 40÷50 cm,  

Forma pojemników musi nawiązywać do tematyki edukacyjnej (np. przybory szkolne). 

Kolory pojemników w kompletach: żółty, brązowy, niebieski, zielony. 

Miejsca dostawy, rozładunku i montażu poszczególnych kompletów: 10 lokalizacji na terenie 

gminy Prószków – do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający będzie miał możliwość 

wyznaczenia miejsca montażu zarówno na terenie utwardzonym, jak i nieutwardzonym (należy 

przewidzieć podstawę do montażu np. płytę chodnikową). 

Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest lub certyfikat wymagany polskimi 

przepisami. Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. 

 

Zadanie 2 – Termin realizacji – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy na realizację 

zadania. 

Dostawa, rozładunek i rozstawienie 8 szt. pojemników na zużyte baterie. 

Kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

Szczegółowa specyfikacja pojemników: 

Pojemność 20 litrów 

Materiał Polietylen średniej gęstości  

Funkcjonalność 

Przezroczysty pojemnik z wyprofilowanym otworem wrzutowym do 

wszystkich standardowych typów baterii. Zamawiający dopuszcza  

nieprzezroczysty pojemnik z okienkiem z pleksi do kontrolowania 

ilości baterii. 

Wymiary Wysokość: 80÷105 cm, średnica: 20÷35 cm,  

Kolor pojemników: do uzgodnienia z Zamawiającym – do wyboru co najmniej kolor czarny. 

Miejsca dostawy, rozładunku i rozstawienia pojemników: teren gminy Prószków – do 

uzgodnienia z Zamawiającym (możliwość wskazania odrębnych adresów dla każdego 

z dostarczanych pojemników). 
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 Zdjęcie poglądowe. 

 

Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest lub certyfikat wymagany polskimi 

przepisami. Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. 

 

Zadanie 3 – Termin realizacji – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy na realizację 

zadania. 

                          

Dostawa, rozładunek i montaż 5 szt. zewnętrznych pojemników do segregacji odpadów 

komunalnych na 4 frakcje wyposażonych w edukacyjną grę w zakresie prawidłowej 

segregacji odpadów z wykorzystaniem zadrukowanych prostopadłościanów 

obrotowych. 

 

Kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

Szczegółowa specyfikacja pojemników: 

Konstrukcja 

Konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa 

PE, o wymiarach co najmniej 1550x420x1990 mm wykonana 

z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 7012 

o wymiarach co najmniej 80x40x3 mm oraz litej blachy aluminiowej 

grubości min 2 mm. W dolnej części konstrukcji są umieszczone 

kosze na odpady. W konstrukcji na pręcie ze stali nierdzewnej należy 

zamontować 12 obracanych prostopadłościanów o wymiarach około 

250x250x225 mm każdy. Prostopadłościany wykonane z litej blachy 

aluminiowej oraz tworzywa PE. Pod każdym jest aluminiowy kosz 

na odpady z wyjmowanym wkładem o poj. min. 70 litrów.  

Wymagani dot. 

edukacyjnej gry 

Celem edukacyjnej gry (o tematyce gospodarki odpadami 

komunalnymi), w którą mają być wyposażone pojemniki jest 

ustawienie prostopadłościanów w układzie wertykalnym w taki 
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sposób, aby zawarte na nich informacje (kolorowe nadruki UV) 

tworzyły logiczny ciąg myślowy.  

Technologia 

Wydruk UV bezpośrednio na litej blasze aluminiowej grubości min. 

2 mm, zabezpieczonej utwardzanym lakierem, który tworzy 

bezpieczną powłokę grubości min. 80 μm imitującym „taflę szkła” - 

odporną na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, ogień, wodę, 

czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV. W celu zachowania 

jakości, trwałości oraz odporności na korozję i uszkodzenia, 

całkowicie wyklucza się użycie stali węglowej (stali czarnej) oraz 

druku na foliach samoprzylepnych, laminatach oraz zabezpieczenie 

wydruku zwykłym laminatem lub folią transparentną  itp. W procesie 

produkcji dopuszcza się równoważnie stosowanie stali nierdzewnej 

i aluminium. Dla bezpieczeństwa użytkowników ruchome elementy 

posiadają obłe aluminiowe krawędzie.  

Wymagania dot. 

uzgodnienia projektu 

wizualizacji 

znakowania 

prostopadłościanów 

– wzorów 

edukacyjnej gry 

W ramach zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

wyboru 3 wzory znakowania prostopadłościanów (wizualizacji), 

stanowiących warianty edukacyjnej gry do wyboru przez 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag do 

przedstawionego przez Wykonawcę projektu (wizualizacji). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania modyfikacji projektu 

znakowania prostopadłościanów. Uwagi Zamawiającego będą 

przekazywane telefonicznie i w formie elektronicznej. 

Kolor pojemników: do uzgodnienia z Zamawiającym (do wyboru co najmniej standardowe 

kolory z palety RAL). 

Miejsca dostawy, rozładunku i montażu pojemników: 5 lokalizacji na terenie gminy Prószków 

– do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający będzie miał możliwość wyznaczenia miejsca 

montażu zarówno na terenie utwardzonym, jak i nieutwardzonym (należy przewidzieć 

odpowiednio technologię montażu i materiały). 

Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest lub certyfikat wymagany polskimi 

przepisami. Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. 

 

Zadanie 4 – Termin realizacji – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy na realizację 

zadania. 

Dostawa, rozładunek i rozstawienie 54 szt. wewnętrznych pojemników do segregacji 

odpadów na 4 frakcje. 

Kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

Szczegółowa specyfikacja pojemników: 

Pojemność 4x60 litrów 

Materiał Stal, pokrywa malowana proszkowo 

Funkcjonalność 

Pojemnik wyposażony w gumę antypoślizgową zapobiegającą 

przesuwaniu na śliskiej powierzchni. Wyposażony w listwy 

zaciskowe do podtrzymania worków i etykiety wskazujące rodzaj 

segregowanych odpadów oraz kolorowe ramki przy otworach 

wrzutowych w kolorach zgodnych z daną frakcją. 

Wymiary Wysokość: 65÷75 cm, Długość: 115÷125 cm, Szerokość: 25÷35 cm,  



 
Zadanie  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
    

  4  

Kolor pojemników: szary RAL 9006. 

Kolory etykiet i ramek: do uzgodnienia z Zamawiającym (do wyboru co najmniej kolory: 

czarny, zielony, niebieski, żółty, brązowy). 

Miejsca dostawy, rozładunku i rozstawienia pojemników: na terenie gminy Prószków – 

do uzgodnienia z Zamawiającym (możliwość wyznaczenia maksymalnie 25 pkt adresowych 

dostawy, rozładunku i rozstawienia określonej liczby pojemników). Zamówienie obejmuje 

wniesienie i rozlokowanie pojemników na terenie budynków maksymalnie do 2 piętra 

(3 kondygnacji). 

Zdjęcie poglądowe. 

Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest lub certyfikat wymagany polskimi 

przepisami. Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. 

 

Zadanie 5 – Termin realizacji – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy na realizację 

zadania. 

Dostawa, rozładunek i rozstawienie 52 szt. pojemników 1100 dm3 na odpady 

segregowane, zamykanych – z klapą. 

Kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

Szczegółowa specyfikacja pojemników: 

Pojemność 1100 dm3 

Materiał HDPE, odporny na promieniowanie UV 

Funkcjonalność 
Koła: 4 szt. ogumione Ø  ok. 200 mm, 2 koła z hamulcem, ładowność 

min. 400 kg 

Kolor pojemników: do uzgodnienia z Zamawiającym (do wyboru co najmniej kolory: czarny, 

zielony, niebieski, żółty, brązowy). 

Miejsca dostawy, rozładunku i rozstawienia pojemników: na terenie gminy Prószków – do 

uzgodnienia z Zamawiającym (możliwość wyznaczenia maksymalnie 13 pkt adresowych 

dostawy, rozładunku i rozstawienia określonej liczby pojemników). 

Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest lub certyfikat wymagany polskimi 

przepisami. Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. 
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Zadanie 6 – Termin realizacji – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy na realizację 

zadania. 

Dostawa i rozładunek pojemników wewnętrznych na odpady komunalne. 

Kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

 

1. Dostawa i rozładunek 1 szt. pojemnika z uchylną klapą 

Szczegółowa specyfikacja pojemników: 

Pojemność 50 dm3 

Materiał Tworzywo sztuczne - ABS odporny na zarysowania 

Funkcjonalność Zdejmowana uchylna pokrywa wahadłowa 

Kolor pojemnika: srebrny/szary. 

Zdjęcie poglądowe. 

 

2. Dostawa i rozładunek 9 szt. pojemników z uchylną klapą 

Szczegółowa specyfikacja pojemników: 

Pojemność 15 dm3 

Materiał Tworzywo sztuczne - ABS odporny na zarysowania 

Funkcjonalność Zdejmowana uchylna pokrywa wahadłowa 

Kolor pojemników: srebrny/szary. 

Zdjęcie poglądowe. 

3. Dostawa i rozładunek 7 szt. pojemników z uchylną klapą 

Szczegółowa specyfikacja pojemników: 

Pojemność 9 dm3 

Materiał Tworzywo sztuczne - ABS odporny na zarysowania 

Funkcjonalność Zdejmowana uchylna pokrywa wahadłowa 

Kolor pojemników: srebrny/szary. 

Zdjęcie poglądowe. 
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4. Dostawa i rozładunek 5 szt. pojemników otwieranych za pomocą przycisku 

pedałowego 

Szczegółowa specyfikacja pojemników: 

Pojemność 7,5 dm3 

Materiał Tworzywo sztuczne - ABS odporny na zarysowania 

Funkcjonalność Bezdotykowa obsługa – otwierany przyciskiem pedałowym 

Kolor pojemników: biały. 

 

Miejsce dostawy wszystkich pojemników z zadania nr 6: 1 lokalizacja na terenie gminy 

Prószków – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Zdjęcie poglądowe. 

 

Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest lub certyfikat wymagany polskimi 

przepisami. Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. 


