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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

                   .  

Zadanie 1 
                          

Zakup i dostawa 15 pojemników dzwon typu IGLOO do 

selektywnej zbiórki surowców wtórnych.  
  

Opis pojemników tworzących zestaw do zbiorki szkła:   

  

1. Kod CPV 34928480-6 

2. Kształt - IGLOO, dzwon.  

3. Ilość: 15 szt. 

4. Pojemność całkowita – 2 m
3 

.  

5. Konstrukcja czaszy pojemnika – jednolita, kołowo-symetryczna skorupa 

bez łączeń. Dla pojemnika na szkło z wewnętrzną przegrodą dzielącą 

pojemnik na dwie komory. 

6. Grubość ścian: min. 4 mm. 

7. Konstrukcja dna pojemnika – dwie klapy z gumowymi stopkami o 

zawiasach rozstawionych tak by klapy otwierały się jak szczęki koparki.   

8. Dla pojemnika dwukomorowego sterowanie klapami musi umożliwić 

opróżnienie każdej komory osobno.  

9. Materiał – metal zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi  

 klapy pojemnika – laminat poliestrowo-szklany.  

  okucia – stalowe, zabezpieczone przez ocynkowanie.  

9. Dla pojemników dwukomorowych cięgna sterujące klapami 

skonstruowane z kółka z rurą prostokątną i cięgna linowego.   

10. Otwory wrzutowe – pojemnik na szkło okrągłe, zakryte gumą o średnicy 

min. 16 cm.   

11. Kolor pojemnika – szkło bezbarwne- biały RAL 7035, kolorowe- zielony 

RAL 6018.   

12. Opróżnienie komór pojemnika – przez otwarcie klap dennych, dla 

pojemnika dwukomorowego osobno dla każdej komory pojemnika, 

dźwigiem samochodowym ( HDS ).  

13. Oznakowanie – opis gromadzonego materiału.   

 

Numer fabryczny trwale umieszczony na pojemnikach przez wtopienie w 

powierzchnię.  

Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest.              
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Miejsce realizacji zamówienia – 15 lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego na 

terenie Gminy Prószków.   

   

 
Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy. 

 

Zadanie 2 

 

Zakup i dostawa 3000 szt. pojemników dwukołowych na odpady 

segregowane o pojemności 120 litrów typu BIO  

 
1. Kod CPV 34928480-6. 

2. Pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu 

polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD). 

3. Wysokość : min. 935 mm. 

4. Szerokość: min. 465 mm. 

5. Długość: min. 550 mm. 

6. Grubość ścianek: min. 3 mm. 

7. Dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej 

8. System cyrkulacji powietrza np. ruszt odciekowy lub kratki napowietrzające lub 

otwory wentylacyjne na bokach korpusu lub inny równoważny system. 

9. Pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia. 

10. Pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch 

bolców. 

11. Przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki 

posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego.  

12. Tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników. 

13. Odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, 

działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych. 

14. Kolor brązowy. 

15. Korpus i pokrywa w tym samym kolorze. 

16. Miejsce realizacji zamówienia – PSZOK Prószków i PSZOK Boguszyce. 
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Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy. 

 

Zadanie 3 
 

Zakup i dostawa 2650 kpl. koszy na worki śmieciowe  

  
1. Kod CPV 34928480-6 

2. Na 1 komplet składają się cztery kosze. 

3. Wysokość: min. 860 mm. 

4. Szerokość: min 370 mm. 

5. Średnica podstawy: min. 515 mm. 

6. Waga ok. 3 kg. 

7. Pojemność : 120 l. 

8. Odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, 

działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych. 

9. Kolor korpusu antracytowy. 

10. Pokrywa w kolorach żółtym, niebieskim, zielonym i białym. 

11. Miejsce realizacji zamówienia – PSZOK Prószków i PSZOK Boguszyce. 
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Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy. 

 

Zadanie 4 

 

Zakup i dostawa 15 szt. Szaf do segregacji elektroodpadów  
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie, we wskazanych przez Zamawiającego 

miejscach zlokalizowanych na terenie Gminy Prószków,  15  Miejskich Punktów 

Elektroodpadów składających się z  fabrycznie nowych szaf do segregacji drobnych 

odpadów niebezpiecznych (żarówek, baterii, płyt CD/DVD, itp.).  

2. Kody i nazwy określone we Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  

Przedmiot główny: 34928480-6  - kosze i pojemniki na odpady  

Przedmioty dodatkowe: 45262210-6  - fundamentowanie  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

Zadanie obejmuje organizację 15 miejskich punktów zbiórki elektroodpadów w postaci 

szaf do segregacji drobnych odpadów niebezpiecznych (żarówki, baterie, płyty CD, 

tonery, telefony, itp.). Szafy dają jednocześnie możliwość ekspozycji edukacyjnych treści 

tematycznych oraz promocji innych podejmowanych przez gminę akcji w zakresie 

gospodarki odpadami, zawierają bowiem dużą witrynę na plakat.  

4.1. Specyfikacja techniczna:  
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1) Urządzenia powinny być wyprodukowane z wysokiej jakości stali, 

pokrytej odporną na zdrapywanie (rysowanie) farbą, laminowane szkło 

4+4mm wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.  

2) Urządzenie powinno zawierać min. 5 osobnych tub, każda 30-33 litry do 

zbierania 5 różnych małych, domowych odpadów.  

3) Urządzenia powinny umożliwiać zbieranie co najmniej takich odpadów 

jak:  

żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty CD, tonery itp. w 

oddzielnych, oznaczonych za pomocą grafiki i tekstu komorach.  

4) Otwory wrzutowe: wielkością i kształtem powinny być dopasowane do 

odpowiednich odpadów. Przeznaczenie (rodzaj odpadów) poszczególnych 

tub zostaną podane przez Zamawiającego najpóźniej do dnia podpisania 

umowy.  

5) W górnej części obudowy na urządzeniu powinny być naniesione w 

sposób trwały  następujące treści i logotypy graficzne:  

a) nazwa i logo  Beneficjenta: Gmina Prószków,  

6) Urządzenia powinny posiadać możliwość umieszczenia od wewnątrz 

minimum dwóch plakatów reklamowych – minimalne wymiary plakatów 

80 cm x 120 cm.  

7) Na plakatach reklamowych powinny znajdować się: zdjęcia 

elektroodpadów, które mogą być wyrzucane do MPE wraz z nazwami, 

inne treści promujące gminny system gospodarowania odpadami,  dane 

adresowe, nazwa urządzenia  

8) Dodatkowo plakat musi być opatrzony logotypami - znakami FE, RP, 

WO i UE, zgodnie z „Zasadami promocji i oznakowania projektów dla 

beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020” oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej 

znaku marki Fundusze Europejskie oraz informację o finansowaniu 

projektu. Szczegółowe zasady, wraz z wersjami elektronicznymi 

logotypów opublikowane są na stronie internetowej 

http://funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja.  

9) Rozmiary urządzenia powinny wynosić:  

a) szerokość: 1,0-1,5 m,    

b) wysokość: 2,0-2,5 m.,  

c) głębokość 0,3-0,4 m,  

d) waga: 170-200 kg.  

10) Urządzenia powinny być zamontowane trwale za pomocą stalowych 

kołków rozporowych (8 sztuk) do stabilnego podłoża o następujących 

parametrach podłoża:  

a) materiał: fundament betonowy  

b) poziom: 0  

c) długość: 1200-1300 mm  
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d) szerokość: 400 – 450 mm  

e) wysokość: 900-1000 mm  

11) Miejsce montażu Szaf Zamawiający wskazuje przed podpisaniem umowy.  

12) Dodatkowe wymagania materiałowo – techniczne:  

1) w ramach robót montażowych Wykonawca zamontuje urządzenia, na 

podłożu betonowym w sposób trwały z zachowaniem minimalnych 

wymaganych dla danego urządzenia stref bezpieczeństwa. Montaż 

urządzeń powinien odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną, przez 

wykwalifikowane osoby;  

2) po zakończonych pracach Wykonawca winien: uporządkować teren i 

zutylizować wszelkie wytworzone odpady, odtworzyć istniejącą 

nawierzchnię w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych 

robót, wyrównać teren wokół urządzeń;  

3) podczas montażu Wykonawca ma obowiązek oznakować prowadzone 

prace, znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP i 

ppoż.;  

4) urządzenia muszą być fabrycznie nowe;  

5) Wykonawca dopilnuje, aby podczas transportu i montażu nie doszło do 

uszkodzenia urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu 

uszkodzonych lub zabrudzonych urządzeń;  

6) Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do:  

a) odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowanie terenu robót oraz 

zapewnienie ochrony znajdującym się na nim mieniu,  

b) zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt poboru 

wody i energii elektrycznej oraz pokryje koszty magazynowania 

urządzeń do czasu ich montaży,  

c) przekazania Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania 

wraz z instrukcją konserwacji urządzeń oraz informacją o 

udzielonej gwarancji;  

7) zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru objętego 

zamówieniem oraz zebrał na swój własny koszt, odpowiedzialność i 

ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do 

przygotowania jego oferty;  

8) Zamawiający dopuszcza prawo zmiany lokalizacji montażu urządzeń w 

trakcie realizacji zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu z osobą 

wskazaną do kontaktu w Umowie ze strony Wykonawcy;  

9) Wykonawca, zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną na 

adres:  

fundusze@proszkow.pl lub rada@proszkow.pl wizualizacji MPE oraz 

plakatów reklamowych w celu ich akceptacji przez Zamawiającego, w 

ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy;  
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10) Zamawiający dokona akceptacji wizualizacji, o których mowa w ppkt 9  

powyżej oraz przekaże Wykonawcy pocztą elektroniczną informację o 

ich akceptacji lub ewentualne uwagi w terminie do 2 dni roboczych od 

momentu otrzymania wizualizacji;  

11) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian wskazanych przez  

Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania 

uwag;  

12) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć MPE własnym transportem, na 

własny koszt i na własne ryzyko oraz dokonać montażu MPE we 

własnym zakresie i na własny koszt w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego;  

13) Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do miejsca, w którym 

wskaże wykonanie montażu MPE;  

14) po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się zamieszczenie logotypu 

firmy na plakacie reklamowym, w jego dolnej części.  

 

Zadanie 5 
 

Zakup i dostawa 1000 szt. Kompostowników min. 600l 
1. Kod CPV: 39234000-1 - Skrzynie kompostowe 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) powinny być wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego mrozoodporność 

do — 30 stopni Celsjusza (minus 30 stopni Celsjusza) 

b) grubość ścian minimum 4 mm; 

c) materiał — polietylen wysokiej gęstości HDPE; 

d) pojemność kompostownika: min. 600 1; 

e) wysokość kompostownika: maksymalnie 1300 mm;  

f) szerokość: maksymalnie 1000 mm 

g) Długość: maksymalnie 1000 mm 

h) posiadać drzwiczki w części dolnej kompostownika umożliwiające odbiór 

gotowego kompostu; 

i) wyposażenie w system napowietrzania, który zapewni prawidłowe 

kompostowanie z możliwością regulacji dopływu powietrza w klapie, co pozwoli 

na utrzymanie względnie stałej wilgotności i podwyższonej temperatury (min. 70 
0
C), oraz system wygodnego usuwania końcowego produktu kompostowania, 

j) kolor — czarny  

k) system montażu zapewniający jego wielokrotny montaż i demontaż; 

l) każdy kompostownik powinien mieć dołączoną instrukcję montażu oraz 

instrukcję prawidłowej obsługi kompostownika; 
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m) posiadać górną klapę na zawiasach z zamkiem lub na zatrzask; 

n) wszystkie elementy pojedynczego kompostownia muszą być zapakowane w taki 

sposób, aby stanowiły całość użytkową. 

o) Miejsce realizacji zamówienia –  PSZOK Prószków i PSZOK Boguszyce.   

 

 

  
Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy. 

 

Zadanie 6 

 

Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do zbierania odzieży i tekstyliów  
 

1. Kod CPV 34928480-6 

2. Wysokość: min. 2 m 

3. Pojemność min. 0,8 m
3
 

4. Materiał: blacha, pokryta powłoka antykorozyjną 

5. Kolor: uzgodniony z Zamawiającym 

6. Pokrywa w kolorach żółtym, niebieskim, zielonym i białym 

7. Miejsce realizacji zamówienia – 2 lokalizacje wskazane przez 

Zamawiającego na terenie Gminy Prószków.   

 

 

Zadanie 7 

 

Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do book crossingu do 

zastosowania zewnętrznego wraz z montażem  
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1) Kod CPV 39151000-5 

2) Wysokość: min. 2 m. 

3) Szerokość: min. 80 cm. 

4) Głębokość: min. 30 cm. 

5) Materiał: drewno, odporne na czynniki zewnętrzne. 

6)    Kolor: uzgodniony z Zamawiającym. 

7) Nogi metalowe z możliwością przytwierdzenia do podłoża. 

8) Dach z gontu 

9) Zamykana drzwiami przezroczystymi z jednej strony a z drugiej przezroczysta 

witryna.  

10) Liczba półek: 6-8. 

11) Miejsce realizacji zamówienia – 2 lokalizacje wskazane przez Zamawiającego na 

terenie Gminy Prószków.   

  

 

 

 
 

Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy. 

 

Zadanie 8 

 

Usługa transportu urządzeń i ich rozładunek i montaż w 

miejscach  wskazanych przez Zamawiającego  

 
1) Kod CPV 60100000-9   

2) Dostarczenie, rozładowanie i montaż:   

 3000 szt. pojemników dwukołowych na odpady segregowane o 

pojemności 120 litrów typu BIO 
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 2650 kpl. koszy na worki śmieciowe. Komplet liczy po 4 kosze, w sumie 

10 600 szt.  

 1000 szt. kompostowników min. 600l 
 

3) Dodatkowe wymagania:  

 Zamawiający przekaże Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, 

umowy użyczenia do podpisu z mieszkańcami, którym zostaną przekazane urządzenia, 

o których mowa powyżej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane przez 

mieszkańców umowy użyczenia.   

4) Lokalizacje zostaną wskazane przez Zamawiającego i będą znajdować się w  

            miejscowościach: 

 Prószków 

 Boguszyce 

 Chrząszczyce 

 Chrzowice 

 Folwark 

 Zimnice Małe 

 Zimnice Wielkie 

 Źlinice 

 Złotniki 

 Górki 

 Jaśkowice 

 Ligota Prószkowska 

 Nowa Kuźnia 

 Przysiecz 

 

 


