
    nr sprawy 11/2022 

          Załącznik nr 1 

do SWZ nr sprawy 11/2022 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia stanowi  dostawa nowych pojemników na odpady komunalne, 
typ: MGB o pojemności 120 l w kolorze czarnym w ilości 500 szt. 

 
2. Pojemniki na odpady komunalne stanowiące przedmiot zamówienia winny 

spełniać następujące wymagania techniczno – użytkowe: 
a) Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w technologii wtrysku 

ciśnieniowego o dużej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia 
mechaniczne, niskie temperatury i środki chemiczne, o jednolitym korpusie z 
płaską pokrywą wyposażoną   w uchwyt, 

b) Pojemniki wyposażone w uchwyty do transportu i załadunku, 
c) Pojemniki przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe 

samochody śmieciarki, 
d) Dwukołowy system jezdny, koła ogumowane o średnicy  200 mm, oś jezdnia 

ze stali,  
e) Kolor: czarny, odporny na działanie promienia UV, 
f) Zgodność z normą PN-EN 840 lub równoważne, 

3. Wykonawca ponadto zobowiązany jest dostarczyć naklejki, które służyć będą do 
oznaczenia pojemników będących przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie ze 
Wspólnym Systemem  Segregacji Odpadów, obowiązującym na terenie całego kraju. 
Dostarczone naklejki powinny być  wykonane z folii samoprzylepnej odpornej na 
warunki atmosferyczne, o wymiarach: wysokość – 20 cm, szerokość – 30 cm,  z 
uwzględnieniem warunków poniższych, tj. naklejki na pojemniki 120 l w kolorze 
czarnym w ilości  500 szt., z napisem „Odpady  zmieszane”. 

4. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż wszystkie wyżej wymienione naklejki winny 
zawierać również logo Zamawiającego. Wzór naklejek wraz logo  stanowi załącznik 
nr 6a-6b do SWZ. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość uczestnictwa przy załadunku pojemników w 
magazynie Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o dokładnym terminie załadunku pojemników z 
jednodniowym wyprzedzeniem, poprzez e-mail wysłany na adres skrzynki 
pocztowej Zamawiającego. 
 

6. Miejsce wykonania dostawy: wydania pojemników Zamawiającemu – jest siedziba 
Zakładu Usług Komunalnych na ul. Targowej 9, 26-300 Opoczno. Wykonawca 
dostarczy pojemniki stanowiące przedmiot zamówienia do miejsca dostawy we 
własnym zakresie i na swój koszt. 


