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Załącznik nr 1 do SWZ – Zestawienie asortymentu 

POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW (podział na 8 części) 

Nr 
części 

Nazwa produktu Opis / wymagania / wyposażenie / parametry Ilość 
Jedn. 
miary 

Miejsce montażu / miejsce 
dostawy 

Poglądowy wygląd produktu 

Część 1 Zgniatacz do 
puszek 
z pojemnikiem 

 pojemnik na puszki aluminiowe po napojach z wbudowanym mechanizmem zgniatającym 
umożliwiającym zmniejszenie objętości odpadów, 

 wewnętrzny wyjmowany pojemnik do gromadzenia i opróżniania odpadów lub system 
mocowania wymiennych worków do gromadzenia odpadów; wewnętrzny pojemnik w 
komplecie; 

 pojemność wewnętrzna min. 500 szt. zgniecionych puszek, 

 system zewnętrznego zamykania pojemnika: zamek z kompletem kluczy lub kłódka z 
kompletem kluczy (uniemożliwiające dostęp osób trzecich do wnętrza pojemnika); przez 
komplet kluczy Zamawiający rozumie co najmniej 2 szt., 

 powierzchnia reklamowa na zewnętrznej obudowie pojemnika (projekt reklamy/grafiki 
Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy), 

 wszystkie elementy zestawu mające lub mogące mieć kontakt z czynnikami 
atmosferycznymi powinny być wykonane z odpowiednich materiałów lub być odpowiednio 
zabezpieczone przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych 

 Zamawiający wymaga by konstrukcja pojemnika przewidywała możliwość montażu do 
podłoża; Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego zestawu 
montażowego – system montażu do podłoża zgodny z konstrukcją pojemnika, montowany 
w sposób trwały do podłoża odpowiednio utwardzonego; Zamawiający we własnym 
zakresie dokona montażu na odpowiednio przygotowanym podłożu; 

3 kpl Miejsce dostawy: 

Urząd Gminy w Popielowie 
ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 

  

Część 2 Kosz na zużyte 
baterie 

 pojemnik na baterie w formie tuby/walca, 

 o wysokości 70 - 110 cm, 

 średnica 20 – 40 cm, 

 zewnętrzna część pojemnika/obudowa wykonana z metalu, malowana/powlekana; 
Zamawiający dopuszcza by pojemnik posiadał część obudowy wykonaną z przeźroczystego 
materiału umożliwiającego kontrolę zapełnienia pojemnika, 

 system zewnętrznego zamykania pojemnika: zamek z kompletem kluczy lub kłódka z 
kompletem kluczy (uniemożliwiające dostęp osób trzecich do wnętrza pojemnika); przez 
komplet kluczy Zamawiający rozumie co najmniej 2 szt., 

 otwór wrzutowy uniemożliwiający bezpośredni dostęp do wnętrza pojemnika, 

 pojemnik powinien posiadać symbole wskazujące na rodzaj gromadzonych w nim odpadów 
– baterii, 

3 szt. Miejsce dostawy: 

Urząd Gminy w Popielowie 
ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 
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Nr 
części 

Nazwa produktu Opis / wymagania / wyposażenie / parametry Ilość 
Jedn. 
miary 

Miejsce montażu / miejsce 
dostawy 

Poglądowy wygląd produktu 

Część 3 Lokalny Punkt 
Elektroodpadów 
z oznakowaniem 
urządzenia wg 
projektu 
indywidualnego 

 lokalny punkt zbiórki małych elektroodpadów w postaci szaf do segregacji odpowiednich 
frakcji 

 możliwość gromadzenia co najmniej 5 rodzajów małych elektroodpadów (np. telefony i 
ładowarki, tusze i tonery, żarówki, płyty CD DVD, baterie, drobna elektronika) w 
oddzielonych od siebie częściach/tubach/pojemnikach; rodzaj frakcji/odpadów Zamawiający 
uzgodni z Wykonawcą przed podpisaniem umowy, 

 każda część do gromadzenia odpowiedniej frakcji odpadów musi posiadać wewnętrzny 
system mocowania worków lub wewnętrzne pojemniki/tuby do gromadzenia odpadów 
(wewnętrzne pojemniki w komplecie), 

 minimalna pojemność pojedynczej części do segregacji jednego rodzaju frakcji – 25 l, 

 maksymalna pojemność pojedynczej części do segregacji jednego rodzaju frakcji – 120 l, 

 czytelne/wyraźne oznakowanie/piktogramy umożliwiające odpowiednią segregację każdej 
frakcji odpadów 

 personalizacja: 

 Zamawiający wymaga, by lokalny punkt posiadał część przeznaczoną pod umieszczenie 
grafiki/reklamy/opisu zabezpieczoną przed czynnikami atmosferycznymi (projekt 
reklamy/grafiki Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy); 
Zamawiający dopuszcza by część przeznaczona pod reklamę/grafikę znajdowała się 
bezpośrednio na lokalnym punkcie lub bezpośrednio w jego otoczeniu, 

 Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na lokalny punkcie znajdowało się miejsce do 
umieszczenia np. nazwy gminy, herbu lub logo; elementy te powinny być naniesione w 
sposób trwały, uniemożliwiający ich łatwe usunięcie, 

 otwory wrzutowe powinny być odpowiednio oznaczone oraz wielkością dopasowane do 
rodzaju gromadzonych odpadów w tej części; 

 Zamawiający nie dopuszcza by lokalny punkt zbiórki elektroodpadów składał się z 
osobnych/niepołączonych ze sobą pojemników do gromadzenia odpadów; 

 główny korpus punktu/pojemnika powinien być wykonany z metalu, malowany 
proszkowo/powlekany w kolorze szarym lub grafitowym lub antracytowym lub czarnym, 

 konstrukcja całego zestawu powinna być stabilna, uniemożliwiająca łatwe przewrócenie, 

 wszystkie elementy zestawu mające lub mogące mieć kontakt z czynnikami 
atmosferycznymi powinny być wykonane z odpowiednich materiałów lub być odpowiednio 
zabezpieczone przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych 

 system zewnętrznego zamykania każdej części lub całości: zamek z kompletem kluczy lub 
kłódka z kompletem kluczy (uniemożliwiające dostęp osób trzecich do wewnętrznych 
pojemników); przez komplet kluczy Zamawiający rozumie co najmniej 2 szt., 

 przedmiot zamówienia obejmuje oprócz dostawy również przegotowanie podłoża oraz 
montaż; system montażu do podłoża zgodny z konstrukcją pojemnika, w sposób trwały np. 
poprzez fundamenty, kotwy, sworznie mocujące, pręty, itp., 

3 szt. Miejsce montażu – 3 lokalizacje 
w centrach wsi: 

 1 kpl: Karłowice, ul. Polna 
(skwer w centrum 
miejscowości); 

 1 kpl: Stare Siołkowice, przy 
szkole podstawowej na ul. 
Klapacz 62; 

 1 kpl: Popielów, przy szkole 
podstawowej na ul. 
Powstańców 14; 
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Nr 
części 

Nazwa produktu Opis / wymagania / wyposażenie / parametry Ilość 
Jedn. 
miary 

Miejsce montażu / miejsce 
dostawy 

Poglądowy wygląd produktu 

Część 4 Zestaw 
pojemników 
zewnętrznych do 
segregacji w trzech 
miejscach 
recyklingu 

Każdy zestaw/komplet ma zawierać: 
1) 1 szt. pojemnik dwufrakcyjny (odpady: papier, szkło) o łącznej pojemności 160 – 200 l,  
2) 1 szt. pojemnik jednofrakcyjny (odpady zmieszane) o pojemności 110 – 160 l,  
3) 1 szt. pojemnik jednofrakcyjny (odpady metalowe i tworzywa sztuczne) o pojemności 110 – 

160 l, 
Opis / wymagania / wyposażenie / parametry dla wszystkich pojemników 

 zewnętrzna obudowa pojemników z tworzywa sztucznego odpornego na wpływ czynników 
atmosferycznych w kolorze szarym lub grafitowym lub antracytowym lub czarnym (korpus), 

 każdy pojemnik lub poszczególna część dwufrakcyjnego pojemnika powinny posiadać 
pokrywę/klapę/panel z otworami wrzutowymi/wloty/dodatkową cześć, które oznaczone są 
kolorystycznie w innym kolorze niż korpus odpowiadającym danej frakcji odpadów, 

 czytelne/wyraźne oznakowanie/piktogramy/napisy umożliwiające odpowiednią segregację 
każdej frakcji odpadów, 

 wewnętrzny wyjmowany pojemnik/pojemniki do gromadzenia i opróżniania odpadów lub 
system mocowania wymiennych worków do gromadzenia odpadów; wewnętrzne pojemniki 
w komplecie; 

 wszystkie elementy zestawu mające lub mogące mieć kontakt z czynnikami 
atmosferycznymi powinny być wykonane z odpowiednich materiałów lub być odpowiednio 
zabezpieczone przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych 

 Zamawiający wymaga by konstrukcja pojemnika przewidywała możliwość montażu do 
podłoża; Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego zestawu 
montażowego – system montażu do podłoża zgodny z konstrukcją pojemnika, montowany 
w sposób trwały do podłoża odpowiednio utwardzonego; Zamawiający we własnym 
zakresie dokona montażu na odpowiednio przygotowanym podłożu; 

3 kpl Miejsce dostawy: 

Urząd Gminy w Popielowie 
ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 

  

.  
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Nr 
części 

Nazwa produktu Opis / wymagania / wyposażenie / parametry Ilość 
Jedn. 
miary 

Miejsce montażu / miejsce 
dostawy 

Poglądowy wygląd produktu 

Część 5 Edukacyjne 
pojemniki na 
śmieci 
z komunikatorem 
dźwiękowym 

Każdy zestaw/komplet ma zawierać: 
1) 1 szt. pojemnik jednofrakcyjny w kolorze czarnym na odpady zmieszane 
2) 1 szt. pojemnik w kolorze żółtym na odpady metalowe i tworzywa sztuczne 
3) 1 szt. pojemnik w kolorze niebieskim na odpady papierowe 
4) 1 szt. pojemnik w kolorze zielonym na odpady szklane 
Opis / wymagania / wyposażenie / parametry dla wszystkich pojemników 

 całość obejmuje 16 szt. Pojemników zewnętrznych, po 4 szt. dla każdej frakcji (koloru) 

 pojemność pojemnika 70 – 110 l, 

 pojemniki będą przeznaczone na place zabaw – wyglądem powinny przyciągać i zachęcać 
dzieci do wyrzucania odpadów do pojemników, 

 wbudowany system dźwiękowy/komunikator z możliwością zaprogramowania np. 
dźwięków, słów z podziękowaniem, itp., 

 kolory pojemników powinny wskazywać dla jakiego rodzaju odpadów jest on przeznaczony, 
Zamawiający nie wymaga by pojemnik w 100 % był w danym kolorze, 

 zewnętrzna obudowa pojemników z tworzywa sztucznego 

 czytelne/wyraźne oznakowanie/piktogramy/napisy umożliwiające odpowiednią segregację 
każdej frakcji odpadów, 

 wewnętrzny wyjmowany pojemnik/pojemniki do gromadzenia i opróżniania odpadów lub 
system mocowania wymiennych worków do gromadzenia odpadów; wewnętrzne pojemniki 
w komplecie; 

 wszystkie elementy zestawu mające lub mogące mieć kontakt z czynnikami 
atmosferycznymi powinny być wykonane z odpowiednich materiałów lub być odpowiednio 
zabezpieczone przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych 

 system zewnętrznego zamykania uniemożliwiający bezpośrednie wyjęcie wewnętrznego 
pojemnika/worka z odpadami, 

 Zamawiający wymaga by konstrukcja pojemnika przewidywała możliwość montażu do 
podłoża; Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego zestawu 
montażowego – system montażu do podłoża zgodny z konstrukcją pojemnika, montowany 
w sposób trwały do podłoża odpowiednio utwardzonego; Zamawiający we własnym 
zakresie dokona montażu na odpowiednio przygotowanym podłożu; 

4 kpl. Miejsce dostawy: 

Urząd Gminy w Popielowie 
ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 

 .  

 

 

Część 6 Zestaw 
pojemników 
wewnętrznych do 
segregacji 
odpadów 

Każdy zestaw/komplet ma zawierać: 

 4 pojemniki (4 różne frakcje w zestawie: 1 pojemnik na papier, 1 pojemnik na szkło, 1 
pojemnik na metale i tworzywa sztuczne, 1 pojemnik na odpady zmieszane) 

 pojemność 40-60 l/ każdy pojemnik dla danej frakcji, 

 pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego 

 główny korpus w kolorze szarym lub grafitowym lub antracytowym, 

 każdy pojemnik/moduł powinien posiadać pokrywę/klapę/panel z otworami wrzutowymi w 
innym kolorze odpowiadającym danej frakcji odpadów, 

 czytelne/wyraźne oznakowanie/piktogramy umożliwiające odpowiednią segregację każdej 
frakcji odpadów, 

 pojemniki powinny być trwale ze sobą połączone lub posiadać system ich łączenia - 
modułowe (w poziomie, Zamawiający nie dopuszcza ustawienia/łączenia pojemników w 
pionie tzn. jeden na drugim) 

 konstrukcja całego zestawu powinna być stabilna, uniemożliwiająca łatwe przewrócenie, 

 wewnętrzny wyjmowany pojemnik/pojemniki do gromadzenia i opróżniania odpadów lub 
system mocowania wymiennych worków do gromadzenia odpadów; wewnętrzne pojemniki 
w komplecie; 

18 kpl Miejsce dostawy: 

Urząd Gminy w Popielowie 
ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 

  

  



 

Strona 5 z 6 

Nr 
części 

Nazwa produktu Opis / wymagania / wyposażenie / parametry Ilość 
Jedn. 
miary 

Miejsce montażu / miejsce 
dostawy 

Poglądowy wygląd produktu 

Część 7 Zestaw 
pojemników 
zewnętrznych do 
segregacji 
odpadów 

Każdy zestaw/komplet ma zawierać: 

 4 pojemniki (4 różne frakcje w zestawie: 1 pojemnik na papier, 1 pojemnik na szkło, 1 
pojemnik na metale i tworzywa sztuczne, 1 pojemnik na odpady zmieszane) 

 pojemność 80-120 l/ każdy pojemnik dla danej frakcji, 

 zewnętrzna obudowa/pojemniki wykonane z metalu, główny korpus: 

 w kolorze szarym lub grafitowym lub antracytowym malowanym 
proszkowo/powlekanym albo 

 w kolorze naturalnym zabezpieczonym zewnętrzną powłoką odporną na działalność 
czynników atmosferycznych albo  

 ze stali nierdzewnej odpornej na działalność czynników atmosferycznych, 

 każdy pojemnik/moduł powinien posiadać pokrywę/klapę/panel z otworami 
wrzutowymi/wlot/ dodatkową cześć, które oznaczone są kolorystycznie w innym kolorze niż 
korpus odpowiadającym danej frakcji odpadów, 

 Zamawiający nie dopuszcza by otwory wlotowe znajdowały się na górnej części pojemnika 
ze względu na opady deszczu lub śniegu; Zamawiający dopuszcza by otwory wlotowe 
znajdowały się na górnej części pojemnika jedynie w sytuacji gdy cały zestaw/wszystkie 
moduły są wyposażone w dodatkowy daszek/są zadaszone, 

 czytelne/wyraźne oznakowanie/piktogramy/napisy umożliwiające odpowiednią segregację 
każdej frakcji odpadów, 

 pojemniki powinny być trwale ze sobą połączone lub posiadać system ich łączenia-
modułowe (w poziomie, Zamawiający nie dopuszcza ustawienia/łączenia pojemników w 
pionie tzn. jeden na drugim) 

 konstrukcja całego zestawu powinna być stabilna, uniemożliwiająca łatwe przewrócenie, 

 każdy pojemnik musi posiadać wewnętrzny system mocowania worków / Zamawiający 
dopuszcza możliwość zastosowania wewnętrznego wyjmowanego pojemnika do 
gromadzenia odpadów (wewnętrzne pojemniki w komplecie), 

 wszystkie elementy zestawu mające lub mogące mieć kontakt z czynnikami 
atmosferycznymi powinny być wykonane z odpowiednich materiałów lub być odpowiednio 
zabezpieczone przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych 

 Zamawiający wymaga by konstrukcja pojemnika przewidywała możliwość montażu do 
podłoża; Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego zestawu 
montażowego – system montażu do podłoża zgodny z konstrukcją pojemnika, montowany 
w sposób trwały do podłoża odpowiednio utwardzonego; Zamawiający we własnym 
zakresie dokona montażu na odpowiednio przygotowanym podłożu; 

15 kpl Miejsce dostawy: 

Urząd Gminy w Popielowie 
ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 

   

.  
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części 

Nazwa produktu Opis / wymagania / wyposażenie / parametry Ilość 
Jedn. 
miary 

Miejsce montażu / miejsce 
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Poglądowy wygląd produktu 

Część 8 Pojemniki 
wewnętrzne na 
zużyte baterie 

 pojemnik z tworzywa sztucznego z testerem/miernikiem pokazującym poziom zużycia 
baterii, 

 tester/miernik powinien był łatwy w obsłudze/intuicyjny oraz powinien obsługiwać baterie 
co najmniej typu: AAA(R3), AA (R6), C (R14), D (R20), 

 otwór wrzutowy pojemnika powinien być dostosowany do wrzucenia baterii co najmniej 
typu: AAA(R3), AA (R6), C (R14), D (R20), 

  pojemnik powinien uniemożliwiać bezpośrednią możliwość wyciągnięcia już wrzuconych 
baterii (odpowiedni system zamykania/pokrywa/wieczko), 

 pojemność pojemnika 1,5 – 3,5 l 

 pojemnik musi być odpowiednio przezierny/prześwitujący/przeźroczysty by była możliwość 
sprawdzenia jego zapełnienia bez konieczności otwierania systemu 
zamykania/pokrywy/wieczka, 

 w przypadku gdy tester/miernik wymaga zasilania ma on być zasilany przez baterie 
(niezbędne baterie w komplecie); Zamawiający nie dopuszcza zasilania sieciowego, 

 Zamawiający wymaga by tester/miernik był wbudowany w pojemnik; Zamawiający 
dopuszcza by tester/miernik stanowił oddzielne urządzenie od pojemnika pod warunkiem 
połączenia ze sobą obu elementów w sposób trwały, uniemożliwiający przeniesienie/ 
zabranie miernika z dala od pojemnika, 

 Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojemników bez testera/miernika, gdyż 
zastosowanie tego typu rozwiązania ma zapobiec wyrzucaniu baterii częściowo zużytych, 
które mogą być jeszcze wykorzystywane do urządzeń o mniejszym zużyciu zasilania; 

12 szt. Miejsce dostawy: 

Urząd Gminy w Popielowie 
ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 

 

.  

UWAGI: 

1) we wszystkich pojemnikach/zestawach pojemników, w których wymagane jest użycie kolorystycznego oznaczenia frakcji powinna być zastosowana kolorystyka wg standardów wspólnego systemu określonych przez Ministerstwo Środowiska; 

2) Wszystkie dostarczane produkty muszą być fabrycznie nowe bez wad ukrytych; 

3) Wszystkie produkty powinny posiadać stosowne certyfikaty, atesty oraz być dopuszczone do sprzedaży na rynku polskim; 
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