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Załącznik nr 10 do SWZ 

„Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo” 

Część nr 2 – Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z opcji na 

warunkach przewidzianych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia (część gwarantowana) obejmuje zakup i dostawę 

pojemników zewnętrznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów: 

 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 240 l – 2 460 szt. 

 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 660 l – 6 szt. 

 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 1100 l – 132 szt. 

 pojemniki na szkło o pojemności 1100 l - 6 szt. 

 pojemniki na tworzywa sztuczne o pojemności 1100 l - 6 szt. 

 pojemniki na papier o pojemności 1100 l - 6 szt. 

 pojemniki na szkło o pojemności 120 l – 1 050 szt. 

3. Część objęta opcją obejmuje zakup i dostawę zewnętrznych pojemników na szkło o pojemności 

120 l w szacunkowej ilości max. 1 150 szt. 

 Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji możliwe będzie po uzyskaniu środków 

finansowych umożliwiających realizację opcjonalnego zakresu zamówienia. 

 Warunkiem uruchomienia opcji jest złożenie przez Zamawiającego, nie później niż 

w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, pisemnego oświadczenia woli 

o skorzystaniu z opcji. Po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie mógł skorzystać 

z opcji.  

 W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tego tytułu. 

 Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcji nastąpi na podstawie ceny 

określonej w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1b do SWZ).  

 Postanowienia SWZ odnoszące się do części gwarantowanej przedmiotu zamówienia 

znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej opcją. 

4. Miejsce dostawy: Gminny Zakład Komunalny, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. 

5. Realizacja dostaw: w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 13:00. 

6. Wymagania dotyczące pojemników – Cechy techniczne i jakościowe: 

 fabrycznie nowe, 

 kolorystyka trwała, wysokopołyskowa w kolorze umożliwiającym szybką identyfikację 

przeznaczenia pojemnika: 

 pojemniki na odpady zmieszane – kolor szary/antracyt (RAL 7016 lub zbliżony), 
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 pojemniki na szkło – kolor zielony (RAL 6018 lub zbliżony), 

 pojemniki na tworzywo sztuczne - kolor żółty (RAL 1018 lub zbliżony), 

 pojemniki na papier – kolor niebieski (RAL 5012 lub zbliżony), 

 przystosowane do mechanicznego opróżniania przez standardowe śmieciarki wyposażone 

w listę grzebieniową, 

 wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD, 

 wnętrze pojemnika powinno być gładkie, umożliwiające szybkie opróżnianie kosza bez 

przywierania śmieci,  

 wykonane zgodnie z normą PN-EN-840 lub równoważną, 

 posiadające atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 

 odporne na działanie promieni UV, wysokie i niskie temperatury, uszkodzenia 

mechaniczne i środki chemiczne, 

 wszystkie krawędzie, z którymi może się zetknąć pracownik Zamawiającego podczas 

opróżniania, a także użytkownik podczas wrzucania odpadów muszą być zaokrąglone, 

tak aby nie powodowały obrażeń, 

 muszą posiadać standardową pokrywę (bez otworu wrzutowego w pokrywie) 

z uchwytami ułatwiającymi jej podnoszenie w formie przetłoczenia lub w postaci rączek, 

 wyposażone w mechanizmy jezdne: 

 pojemniki o pojemności 120 l i 240 l - 2 sztuki kół Ø 200 mm z ogumieniem, 

 pojemniki o pojemności 660 l i 1100 l - 4 sztuki kół Ø 200 mm z ogumieniem, w tym 

dwa koła z hamulcem,  

 wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją, 

 Zamawiający dopuszcza przetłoczenia na korpusie pojemników 2-kołowych na części 

wysokości lub całości korpusu na wszystkich ścianach, 

 korpus pojemników 4-kołowych wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości. 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza także zastosowanie rozwiązania równoważnego do 

przetłoczeń, tj. dopuszcza, aby dostarczane pojemniki miały wzmocnienia ścianek 

poprzez zastosowanie odpowiedniej ich grubości oraz wymaga, aby rozwiązania te były 

w pełni zgodne z normą EN 840 lub równoważną, 

 pojemniki powinny być skonstruowane w taki sposób, aby wytrzymały minimum 

obciążenie ładunku (wsadu) o masie 0,4 kg/dm
3
 x pojemność pojemnika wyrażona 

w litrach, tj.: 

 48 kg – dla pojemnika 120 l, 

 96 kg – dla pojemnika 240 l, 

 264 kg – dla pojemnika 660 l, 

 440 kg – dla pojemnika 1100 l. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji dostarczonego 
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przedmiotu zamówienia sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności: 

 dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych pojemników (zgodnie 

z wymogami SWZ), 

 atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty. 

8. Na dostarczone pojemniki Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy, liczony od dnia 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru całego przedmiotu Umowy. W sytuacji, gdy 

gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, 

obowiązuje gwarancja producenta. 

Wszystkie wskazane w treści niniejszego Załącznika nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje 

techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 

patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych 

lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w niniejszym dokumencie parametry 

przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez 

Zamawiającego i będą one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają w równoważnym stopniu 

wymagania określone przez Zamawiającego. 


