
 
Tom III 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego, 

przeznaczonych na odpady biodegradowalne o pojemności 80 litrów: 

• w ilości 10 000 sztuk (zamówienie podstawowe) i 4 500 sztuk (zamówienie objęte prawem 

opcji), 

• pojemnik wykonany z zastosowaniem technologii wtrysku polietylenu niskociśnieniowego o 

wysokiej gęstości, 

• odporny na działanie UV, warunki atmosferyczne i temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, 

a także działania chemikaliów, 

• pojemnik musi posiadać solidne ogumienie tj. pełne gumowe opony z metalową osią łączącą, 

• części metalowe zainstalowane w pojemniku nie mogą ulegać korozji, 

• pojemnik musi być wykonany tak, by po napełnieniu stał stabilnie, nie przechylał się, nie 

wywracał, podłoga pojemnika nie może być zlokalizowana wyżej niż 15 cm od podłoża, 

• korpus pojemników musi zostać wykonany w odcieniu brązu. Odcień brązu pojemników 

musi być zgodny z jednym, z kolorów wskazanych przez Zamawiającego według palety 

kolorów RAL tj. nr. 8024, 8025, 

• wszystkie dostarczone pojemniki muszą być w jednym odcieniu brązu 

• Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w dniu podpisania umowy musi przedstawić 

Zamawiającemu kolor, który wybrał dla pojemników zgodnie z określonymi przez 

Zamawiającego na podstawie palety kolorów RAL, 

• wszystkie pojemniki muszą posiadać nadruki, które zostały opisane w wymaganiach 

dodatkowych niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

• wszystkie pojemniki muszą posiadać wentylacje na ścianach bocznych korpusu za pomocą 

rozet wentylacyjnych znajdujących się minimum na 2/3 wysokości pojemnika. Przy czym każda 

z rozet wentylacyjnych powinna posiadać minimum 34 otwory wentylacyjne o średnicy nie 

większej niż 7mm każdy. 

• wszystkie pojemniki muszą posiadać otwory wentylacyjne w pokrywie pojemnika 

uniemożliwiające dostawanie się do pojemnika opadów atmosferycznych lub posiadać 

gumowe dystanse w pokrywie pojemnika umożliwiające cyrkulacje powietrza 

• pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez śmieciarki i być wykonane zgodnie 

z normą PN - EN 840 

• wszystkie pojemniki powinny posiadać certyfikat jakości RAL-GZ 951/1 lub równoznaczny, 



 

• wszystkie pojemniki powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, 

• nośność każdego pojemnika z odpadami nie może być mniejsza niż 50 kilogramów, 

• każdy pojemnik powinien być oznaczony logiem Wykonawcy umieszczonym w nie 

rzucającym się w oczy miejscu zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

• Każdy pojemnik powinien być wyposażony w nośnik (chip) danych RFID do identyfikacji i 

ważenia pojemników typu „BinTag” o częstotliwości pracy tagów 125kHz 

• nośnik danych RFID powinien być zamontowany w lewym, górnym rogu korpusu pojemnika 

patrząc od jego czoła, w specjalnie przygotowanym do tego celu gnieździe. 

• pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. 

2. Dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego, 

przeznaczonych na odpady biodegradowalne o pojemności 240 litrów: 

• w ilości 1 000 sztuk 

• pojemnik wykonany z zastosowaniem technologii wtrysku polietylenu niskociśnieniowego o 

wysokiej gęstości, 

• odporny na działanie UV, warunki atmosferyczne i temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, 

a także działania chemikaliów, 

• pojemnik musi posiadać solidne ogumienie tj. pełne gumowe opony z metalową osią łączącą, 

• części metalowe zainstalowane w pojemniku nie mogą ulegać korozji, 

• pojemnik musi być wykonany tak, by po napełnieniu stał stabilnie, nie przechylał się, nie 

wywracał, podłoga pojemnika nie może być zlokalizowana wyżej niż 15 cm od podłoża, 

• korpus pojemników musi zostać wykonany w odcieniu brązu. Odcień brązu pojemników 

musi być zgodny z jednym, z kolorów wskazanych przez Zamawiającego według palety 

kolorów RAL tj. nr. 8024, 8025, 

• wszystkie dostarczone pojemniki muszą być w jednym odcieniu brązu 

• Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w dniu podpisania umowy musi przedstawić 

Zamawiającemu kolor, który wybrał dla pojemników zgodnie z określonymi przez 

Zamawiającego na podstawie palety kolorów RAL, 

• wszystkie pojemniki muszą posiadać nadruki, które zostały opisane w wymaganiach 

dodatkowych niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

• wszystkie pojemniki muszą posiadać wentylacje na ścianach bocznych korpusu za pomocą 

rozet wentylacyjnych znajdujących się minimum na 2/3 wysokości pojemnika. Przy czym każda 

z rozet wentylacyjnych powinna posiadać minimum 34 otwory wentylacyjne o średnicy nie 

większej niż 7mm każdy. 



 

• wszystkie pojemniki muszą posiadać otwory wentylacyjne w pokrywie pojemnika 

uniemożliwiające dostawanie się do pojemnika opadów atmosferycznych lub posiadać 

gumowe dystanse w pokrywie pojemnika umożliwiające cyrkulacje powietrza 

• pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez śmieciarki, 

• wszystkie pojemniki powinny być wykonane zgodnie z normą PN - EN 840, 

• wszystkie pojemniki powinny posiadać certyfikat jakości RAL-GZ 951/1 lub równoznaczny, 

• wszystkie pojemniki powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, 

• nośność każdego pojemnika z odpadami nie może być mniejsza niż 70 kilogramów, 

• każdy pojemnik powinien być oznaczony logiem Wykonawcy umieszczonym w nie 

rzucającym się w oczy miejscu zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

• Każdy pojemnik powinien być wyposażony w nośnik (chip) danych RFID do identyfikacji i 

ważenia pojemników typu „BinTag” o częstotliwości pracy tagów 125kHz  

• nośnik danych RFID powinien być zamontowany w lewym, górnym rogu korpusu pojemnika 

patrząc od jego czoła, w specjalnie przygotowanym do tego celu gnieździe. 

• pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. 

 

 

Wymagania dodatkowe: 

a) Wszystkie pojemniki muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego (ZGO Sp. z o.o. 

w Jarocinie, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin) w trzech transzach: 

* Pierwsza transza nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy, przy czym musi 

ona składać się z minimum 3000 szt. ale nie przekraczać 4000szt. pojemników 80l na 

transze. 

Dodatkowo w tej samej transzy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć minimum 

300szt. pojemników 240l 

 

* Druga transza w terminie do 70 dni od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż 

60 dni od jej podpisania, przy czym musi ona składać się z minimum 3000 szt. ale nie 

przekraczać ilości 4000 szt. pojemników 80l na transze. 

Dodatkowo w tej samej transzy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć minimum 

300 szt. pojemników 240l 

* Trzecia transza w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej 

niż 80 dni od jej podpisania. W tej transzy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

brakującą ilość pojemników do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

(zamówienie podstawowe). 

 



 

 

Ponadto Wykonawca najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy dostarczy 

Zamawiającemu próbną transzę pojemników spełniających niniejszą specyfikację w 

następujących ilościach: 

- pojemniki 80l – 30szt. 

- pojemniki 240l – 20szt. 

Próbna transza pojemników wliczona jest  w ogólną ilość pojemników stanowiących 

zamówienie podstawowe. 

b) Dostarczone pojemniki powinny mieć zamontowane klapy wsypowe. Jednocześnie 

Zamawiający dopuszcza możliwość montowania klap wsypowych przez pracownika 

Wykonawcy na swoim terenie, tj. Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin. Montowanie klap 

przez pracownika Wykonawcy musi być zgłoszona Zamawiającemu. Wykonawca musi 

podać imię i nazwisko swojego pracownika lub pracowników, dzień oraz godziny 

montażu klap.  

c)  Pojemniki 80 oraz 240 litrów nie muszą mieć zamontowanych kółek jezdnych podczas 

transportu lecz muszą być w nie wyposażone. Zamawiający dopuszcza możliwość 

dostarczenia kompletnych kółek jezdnych przez Wykonawcę w ilości odpowiadającej 

dostarczanym pojemnikom na transze plus 20 szt. zapasowych kompletów. Kółka 

jezdne muszą umożliwiać ich montaż bez użycia dodatkowych narzędzi. 

d) Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników 

minimum na 3 dni przed terminem ich dostarczenia poprzez przesłanie na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego (segregacja@zgo-jarocin.pl oraz sektretariat@zgo-

jarocin.pl ) podstawowych informacji dotyczących dostawy tzn. datę dostawy, numer 

rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz wielkość dostawy.  

e) Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie dostarczone pojemniki to 24 

miesiące od daty dostarczenia ostatnich pojemników do siedziby Zamawiającego. 

Dostarczenie pojemników każdorazowo będzie potwierdzane protokołem zdawczo-

odbiorczym. 

f) Każdy dostarczony pojemnik powinien zawierać nadrukowany logotyp Zamawiającego 

w kolorze zielonym o wymiarach minimum 10x15cm, zlokalizowany w górnej części 

ściany czołowej pojemnika. Nadruk powinien być odporny na warunki atmosferyczne, 

promieniowanie UV oraz ścieranie. Zamawiający dysponuje logotypem w formacie 

PNG (Załącznik nr 2 do SIWZ TOM III) oraz CDR (Załącznik nr 3 do SIWZ TOM III). 

 W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 01.02.2019r., 

Zamawiający informuję, że dopuszcza również logotyp o wymiarach 170mm x 79mm. 
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g) Każdy dostarczony pojemnik powinien posiadać nadrukowany napis BIO w kolorze 

białym zlokalizowanym na ścianie czołowej pojemnika, w połowie jego wysokości. 

Napis powinien posiadać następującą wysokość liter:  

 - nie mniej niż  8 cm każda na pojemnikach 80 i 240 litrów;   

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 01.02.2019r., 

Zamawiający informuję, że dopuszcza również napis „BIO” o wysokości liter 7 cm. 

 
h) wszystkie wymienione wyżej oznaczenia muszą znajdować się na pojemnikach w 

momencie przekazywania ich Zamawiającemu  

i) Wykonawca wraz z pojemnikami dostarczy naklejki samoprzylepne, wydrukowane w 

pełnym kolorze, o wymiarach 10x15cm z naniesionymi oznaczeniami Funduszu 

Spójności o następującej treści: „Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko”. Naklejki powinny być odporne na warunki atmosferyczne oraz 

promieniowanie UV. Ilość dostarczonych naklejek powinna powiększona o 10% w 

stosunku do ilości wszystkich dostarczonych pojemników. Projekt naklejki stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie wymaga naklejenia w/w naklejek na 

dostarczane pojemniki. 

j) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty może wnieść ewentualne uwagi 

(korekty) do elementów graficznych w przedstawionym projekcie nadruków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ TOM III 

 

PROJEKT NAKLEJKI 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ TOM III 

 

LOGOTYP – PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ TOM III 

 

LOGOTYP - CDR 

 


