Znak sprawy :
Załącznik nr 26.1.a do SIWZ

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

95-100 Zgierz* Plae Jana Pawła 11 16

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: „Doposażenie infrastruktury
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi"
2. KOD ZAMÓWIENIA1) : GŁÓWNY PRZEDMIOT - 19520000-7/ produkty z tworzyw
sztucznych

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1)
Postanowienia wstępne
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup pojemników do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
2) Postępowanie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Część I
1. Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów o pojemności 240 1 oraz 360 1
w liczbie nie większej niż 435 sztuk zgodnie z tabelą nr 1, przy czym Zamawiający
zobowiązuje się zakupić nie mniej niż 429 sztuk łącznie.
Tab. nr 1 Szacowana liczba pojemników do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych o pojemności 240 1 i 360 1
Pojemniki w kolorze

Pojemniki w kolorze

Pojemniki w kolorze

Pojemniki

żółtym

niebieskim

zielonym

w kolorze
brązowym

pojemność

pojemność

pojemność

pojemność

pojemność

pojemność

Pojemność

2401

3601

2401

3601

2401

3601

2401

9 szt.

45 szt.

10 szt.

53 szt.

13 szt.

55 szt.

250 szt.

2. Pojemniki należy dostarczyć w 206 miejsc na terenie Gminy Miasto Zgierz wskazanych
w Załączniku

nr

1

do

Opisu

przedmiotu

zamówienia,

z Zamawiającym, nie później niż do 10 grudnia 2020 r.

w

terminie

uzgodnionym

3. Wykonawca rozładuje dostarczone

pojemniki

we wskazanych

przez Zamawiającego

miejscach.
4. Pojemniki muszą być w całości zmontowane.
5. Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

zniszczenia

lub

uszkodzenia

pojemników

powstałych w czasie załadunku, transportu i rozładunku.
6. Wymagane parametry jakie powinny spełniać pojemniki o pojemności 240 1 i 360 1:
1) wykonane z tworzywa HDPE,
2) zgodne z normą PN/EN-840,
3) wyposażone w 2 gumowane koła,
4) całe w odpowiednich kolorach,
5) wyposażone w klapę,
6) przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki z uchwytem,
7) oklejone naklejką w formacie A3 (297x420 mm) w odpowiednim kolorze i z napisem
według załączonych wzorów,
a) pojemniki w kolorze żółtym mają być oklejone nakleją w kolorze żółtym z napisem
według wzoru nr 1,
b) pojemniki w kolorze niebieskim mają być oklejone nakleją w kolorze niebieskim
z napisem według wzoru nr 2,
c) pojemniki w kolorze zielonym mają być oklejone nakleją w kolorze zielonym z napisem
według wzoru nr 3,
d) pojemniki w kolorze brązowym mają być oklejone nakleją w kolorze brązowym
z napisem według wzoru nr 4.
8) wymagania jakie powinny spełniać naklejki:
a) format A3 (297x420 mm)
b) wykonane z folii
c) uszlachetniane laminatem - błysk
d) trwałe i odporne na warunki atmosferyczne,
e) odporne na zmywanie,
f) tło całe w kolorze,
g) napisy w kolorze czarnym,
h) czcionka dostosowana do formatu.
7. Zamawiający dokona odbioru pojemników na podstawie protokołu odbioru, który będzie
podstawą do wystawienia faktury.
Część II
1. Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów o pojemności 660 1 oraz 1100 1
w liczbie 79 sztuk zgodnie z tabelą nr 2, przy czym Zamawiający zobowiązuje się zakupić

nie mniej niż 70 sztuk łącznie.
Tab. nr 2 Szacowana liczba pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Pojemniki w kolorze

Pojemniki w kolorze

Pojemniki w kolorze

żółtym

niebieskim

zielonym

pojemność

pojemność

pojemność

pojemność

pojemność

pojemność

6601

11001

6601

11001

660 1

11001

14 szt.

23 szt.

10 szt.

24 szt.

8

szt.

0

2. Pojemniki należy dostarczyć w 42 miejsca na terenie Gminy Miasto Zgierz wskazane
w Załączniku

nr

2

do

Opisu

przedmiotu

zamówienia,

w

terminie

uzgodnionym

z Zamawiającym, nie później niż do 10 grudnia 2020 r.
3. Wykonawca rozładuje dostarczone

pojemniki

we

wskazanych

przez Zamawiającego

miejscach.
4. Pojemniki muszą być w całości zmontowane.
5. Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

zniszczenia

lub

uszkodzenia

pojemników

powstałych w czasie załadunku, transportu i rozładunku.
6. Wymagane parametry jakie powinny spełniać pojemniki o pojemności 660 li 1100 1:
1) wykonane z tworzywa HDPE,
2) zgodne z normą PN/EN-840,
3) wyposażone w 4 gumowane koła,
4) całe w odpowiednich kolorach,
5) wyposażone w klapę z otworami wrzutowymi - otwory wrzutowe dotyczą pojemników
o pojemności 1100 1,
6) przystosowany

do

mechanicznego

opróżniania

przez

śmieciarki

z

uchwytem

grzebieniowym,
7) oklejone naklejką w formacie A2 (420 x 594 mm) w odpowiednim kolorze i z napisem
według załączonych wzorów.
a) pojemniki w kolorze żółtym mają być oklejone nakleją w kolorze żółtym z napisem
według wzoru nr 1,
b) pojemniki w kolorze niebieskim mają być oklejone nakleją w kolorze niebieskim
z napisem według wzoru nr 2,
c) pojemniki w kolorze zielonym mają być oklejone nakleją w kolorze zielonym z napisem
według wzoru nr 3.
8) wymagania jakie powinny spełniać naklejki:
a) format A2 (420 x 594 mm),
b) wykonane z folii,

c) uszlachetniane laminatem - błysk,
d) trwałe i odporne na warunki atmosferyczne,
e) odporne na zmywanie,
f) tło cale w kolorze,
g) napisy w kolorze czarnym,
h) czcionka dostosowana do formatu.
7. Zamawiający dokona odbioru pojemników na podstawie protokołu odbioru, który będzie
podstawą do wystawienia faktury.
Część III
1. Zakup pojemników typu dzwon o pojemności 2,5 m

3

do selektywnego zbierania odpadów

w liczbie nie większej niż 84 sztuki zgodnie z tabelą nr 3, przy czym Zamawiający
zobowiązuje się zakupić nie mniej niż 81 sztuk łącznie.
Tab. nr 3 Szacowana liczba pojemników typu dzwon do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
Pojemnik typu dzwon w

Pojemnik typu dzwon w

Pojemnik typu dzwon w

kolorze żółtym

kolorze niebieskim

kolorze zielonym

28 szt.

28 szt.

28 szt.

2. Pojemniki należy dostarczyć w 28 miejsc na terenie Gminy Miasto Zgierz wskazanych
w Załączniku

nr

3

do

Opisu

przedmiotu

zamówienia,

w

terminie

uzgodnionym

z Zamawiającym, nie później niż do 10 grudnia 2020 r.
3. Wykonawca

rozładuje dostarczone

pojemniki

we wskazanych

przez Zamawiającego

miejscach.
4. Pojemniki muszą być w całości zmontowane.
5. Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

zniszczenia

lub

uszkodzenia

pojemników

powstałych w czasie załadunku, transportu i rozładunku.

6. Wymagane parametry jakie powinny spełniać pojemniki typu dzwon:
1) wykonane z blachy stalowej 1,5-3,0 mm ocynkowanej ogniowo,
2) całe malowane w odpowiednich kolorach,
3) pojemność 2,3m~ - 2,5 m\
4) przystosowane do mechanicznego opróżniania przy pomocy dźwigu bocznego tzw. HDS,
5) klapy do opróżniania pojemnika montowane do boku pojemnika (pojemnik na papier
i plastik bez poprzeczki w dnie),
6) kształt zaokrąglony od góry,
7) oklejone naklejką w formacie A2 (420 x 594 mm) w odpowiednim kolorze i z napisem
według załączonych wzorów:

a)

pojemniki w kolorze żółtym mają być oklejone nakleją w kolorze żółtym z napisem
według wzoru nr 1,

b)

pojemniki w kolorze niebieskim mają być oklejone nakleją w kolorze niebieskim
z napisem według wzoru nr 2,

c)

pojemniki w kolorze zielonym mają być oklejone nakleją w kolorze zielonym z napisem
według wzoru nr 3.

8) wymagania jakie powinny spełniać naklejki:
a) format A2 (420 x 594 mm),
b) wykonane z folii,
c) uszlachetniane laminatem - błysk,
d) trwałe i odporne na warunki atmosferyczne,
e) odporne na zmywanie,
f) tło całe w kolorze,
g) napisy w kolorze czarnym,
h) czcionka dostosowana do formatu.
7. Zamawiający dokona odbioru pojemników na podstawie protokołu odbioru, który będzie
podstawą do wystawienia faktury.
Załączniki:
1. Wykaz adresów nieruchomości na jakie mają zostać wstawione pojemniki o pojemności
240 1 i 360 1 - załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia
2. Wykaz adresów nieruchomości na jakie mają zostać wstawione pojemniki o pojemności
660 li 1100 1 - załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia
3. Wykaz adresów nieruchomości na jakie mają zostać wstawione pojemniki typu dzwon załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia
4. Wzór naklejki na pojemnik w kolorze żółtym - wzór nr 1
5. Wzór naklejki na pojemnik w kolorze niebieskim - wzór nr 2
6. Wzór naklejki na pojemnik w kolorze zielonym - wzór nr 3
7. Wzór naklejki na pojemnik w kolorze brązowym - wzór nr 4
1)
2)

zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

SPORZĄDZIŁ:

NACZELNIK WYDZAIŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:
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