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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

 

Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Gminy Miasta Gostynina pojemników 

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości: 

a) 28 sztuk o pojemności 1,5 m
3
 pojemników typu ,,dzwon,, na tworzywa sztuczne i 

metale     koloru żółtego, 

b) 24 sztuk  o pojemności 1,5 m
3
 pojemników typu ,, dzwon,, na szkło koloru zielonego, 

c) 34 sztuk o pojemności 1,5 m
3
 pojemników typu ,, dzwon,, na papier koloru 

niebieskiego, 

d) 53 sztuk o pojemności 240 l pojemników na bio koloru brązowego, 

 

Pojemniki na tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło muszą spełniać następujące 

wymagania: 

a) pojemniki mogą być nowe lub używane (odnowione, nieposiadające uszkodzeń 

mechanicznych, 

b) pojemniki muszą posiadać wymagane deklaracje oraz muszą być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami  

c) pojemniki muszą być typu ,,dzwon,, o pojemności 1,5 m 
3,
 

d) pojemniki powinny być o pełnej zabudowie, 

e) pojemniki muszą posiadać jeden otwór wrzutowy, 

f) pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki 

mechaniczne tzw. HDS, 

g) każdy pojemnik powinien być zgodny z kolorystyką odpowiadającą rodzajowi 

odpadów, 

h) każdy pojemnik może być opatrzony napisem informującym o rodzaju gromadzonego 

w nim odpadu tj. „TWORZYWA SZTUCZNE I METALE”, „SZKŁO”, „PAPIER”. 

i) pojemniki muszą być wykonane z materiału o dużej odporności na: 

- uszkodzenia mechaniczne 

- chemikalia 

- niskie i wysokie temperatury, 

j) okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy 

 



Pojemniki na ,,bio,, muszą spełniać następujące wymagania: 

a) pojemniki muszą być odnowione, nieposiadające uszkodzeń mechanicznych, 

b)  pojemniki muszą posiadać deklarację zgodności CE oraz muszą być wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 840, 

c) pojemniki muszą być o pojemności 240 l, na dwóch kółkach jezdnych w tym dwa z 

blokadą jazdy i skrętu, 

d) pojemniki powinny być o pełnej zabudowie 

e) pojemniki muszą posiadać jeden otwór wrzutowy, 

f)  pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki 

mechaniczne, 

g) każdy pojemnik powinien być zgodny z kolorystyką odpowiadającą rodzajowi 

odpadów. 

h) każdy pojemnik może być opatrzony napisem informującym o rodzaju 

gromadzonego w nim odpadu tj. „BIO”. 

i) pojemniki muszą być wykonane z materiału o dużej odporności na: 

- uszkodzenia mechaniczne, 

- chemikalia, 

- niskie i wysokie temperatury, 

j)  okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy 

 

2. Warunki zamówienia m.in.: 

Pojemniki zostaną dostarczone transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z 

rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

3.  Wykonawca do oferty dołącza opis i zdjęcia oferowanych produktów; 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Dostawa w terminie: do 21 dni ( trzy tygodnie) od dnia podpisania umowy, nie później 

jednak jak do 26 kwietnia 2019 r. 


