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Popielów, 15.03.2022 r. 

Rozeznanie rynku1
  

dotyczy opróżniania i zagospodarowania odpadów zgromadzonych w pojemnikach do selektywnej 

zbiórki na terenie Gminy Popielów w ramach projektu pn.: 

„Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania 

odpadami” 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Gmina Popielów 

Adres: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

NIP: 9910312563 

Telefon: + 48 77 427 58 22  

Faks: + 48 77 427 58 38 

e-mail: kancelaria@popielow.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU 

1. Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa polegająca na opróżnianiu i zagospodarowaniu 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Popielów w ramach projektu pn. „Działania informacyjno-

edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”. 

2. Przedmiot rozeznania dofinasowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

3. Szczegółowy opis: 

1) OPRÓŻNIANIE POJEMNIKÓW Z CENTRÓW RECYKLINGU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W: 

Zestawienie pojemników wchodzących w skład centów recyklingu wraz z częstotliwością ich 

opróżniania i dodatkowymi informacjami przedstawiono w poniższym zestawieniu 

                                                           
1 Rozeznanie rynku ma na celu oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia, w celu wyboru przez Zamawiającego 

odpowiedniej procedury do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Propozycja 
cenowa składana w odpowiedzi na rozeznanie rynku nie stanowi oferty, ma jedynie na celu określenie aktualnych 
cen na rynku. 

mailto:kancelaria@popielow.pl
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Lokalizacja Rodzaj 

pojemnika  
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Gminny Punkt 

Elektroodpadów 
1 szt. co 8 tygodni  

Rodzaj gromadzonych odpadów: 
- płyty CD/DVD, 
- telefony, ładowarki, 
- tonery, 
- drobna elektronika, 
- baterie, 
- żarówki, 
- żarówki energooszczędne 

 
Zgniatacz do 
puszek z 
systemem 
mocowania 
worków 

1 szt. co 8 tygodni  Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- puszki aluminiowe 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność wewnętrzna 

min. 1000 szt. zgniecionych 
puszek 

- podczas opróżniania należy zapewnić wymianę 
worka 

Pojemnik 
dwufrakcyjny na 
papier i szkło 

1 szt. Co 4 tygodnie Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- odpady opakowaniowe 

z papieru i szkła 
Dodatkowa informacja: 
- łączna pojemność 180 l 

Pojemnik 
jednofrakcyjny 
na tworzywa 
sztuczne i 
metale 

1 szt. 
Co 4 tygodnie Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z 
tworzyw sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność pojemnika: 140 l 

Pojemnik 

jednofrakcyjny 

na odpady 

zmieszane 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 140 l 

Kosz na zużyte 

baterie 
1 szt.  Co 12 tygodni  

Lokalizacja pojmenika: 
- wewnątrz budynku PSP 

w Starych Siołkowicach  
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 60 l 
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Gminny Punkt 

Elektroodpadów 
1 szt. co 8 tygodni  

Rodzaj gromadzonych odpadów: 
- płyty CD/DVD, 
- telefony, ładowarki, 
- tonery, 
- drobna elektronika, 
- baterie, 
- żarówki, 
- żarówki energooszczędne 

 
Zgniatacz do 

puszek z 

systemem 

mocowania 

worków 

1 szt. co 8 tygodni  
Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- puszki aluminiowe 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność wewnętrzna 

min. 1000 szt. zgniecionych 
puszek 

- podczas opróżniania należy zapewnić wymianę 
worka 

Pojemnik 

dwufrakcyjny na 

papier i szkło 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- odpady opakowaniowe 

z papieru i szkła 
Dodatkowa informacja: 

- łączna pojemność 180 l 

Pojemnik 

jednofrakcyjny 

na tworzywa 

sztuczne i 

metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z 
tworzyw sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja: 

- pojemność pojemnika: 140 l 

Pojemnik 

jednofrakcyjny 

na odpady 

zmieszane 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Pojemnik jednofrakcyjnyRodzaj 
gromadzonych odpadów:  
- odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych i metali 
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 140 l 

Kosz na zużyte 

baterie 
1 szt.  Co 12 tygodni  

Lokalizacja pojmenika: 
- wewnątrz budynku PSP 

w Popielowie  
Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 60 l 
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Gminny Punkt 

Elektroodpadów 
1 szt. co 8 tygodni  

Rodzaj gromadzonych odpadów: 
- płyty CD/DVD, 
- telefony, ładowarki, 
- tonery, 
- drobna elektronika, 
- baterie, 
- żarówki, 
- żarówki energooszczędne 

 
Zgniatacz do 

puszek z 

systemem 

mocowania 

worków 

1 szt. co 8 tygodni  
Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- puszki aluminiowe 

Dodatkowa informacja: 
- pojemność wewnętrzna 

min. 1000 szt. zgniecionych 
puszek 

- podczas opróżniania należy zapewnić wymianę 
worka 

Lokalizacja pojemnika: 
- wewnątrz budynku PSP w Karłowicach przy 

ul. Kolejowej 9 

Pojemnik 

dwufrakcyjny na 

papier i szkło 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych 

odpadów:  
- odpady opakowaniowe 

z papieru i szkła 
Dodatkowa informacja: 

- łączna pojemność 180 l 

Pojemnik 

jednofrakcyjny 

na tworzywa 

sztuczne i 

metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z 
tworzyw sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja: 

- pojemność pojemnika: 140 l 

Pojemnik 

jednofrakcyjny 

na odpady 

zmieszane 

1 szt. Co 4 tygodnie 
Rodzaj gromadzonych odpadów:  

- odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych i metali 

Dodatkowa informacja:  
- pojemność pojemnika: 140 l 
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Lokalizacja Rodzaj 

pojemnika  

Ilość Częstotliwość 

odbioru 

odpadów 

Uwagi 

Kosz na zużyte 

baterie 
1 szt.  Co 12 tygodni  

Lokalizacja pojmenika: 
- wewnątrz budynku PSP 

w Karłowicach przy ul. Kolejowej 9 
Dodatkowa informacja:  

- pojemność pojemnika: 60 l 

2) OPRÓŻNIANIE EDUKACYJNYCH KOSZY NA ŚMIECI PRZY ISTNIEJĄCYCH PLACACH ZABAW 

Zestawienie lokalizacji edukacyjnych koszy na śmieci wraz z częstotliwością ich opróżniania 

i dodatkowymi informacjami przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

Lokalizacja Rodzaj pojemników Ilość Częstotliwość 

odbioru 

Uwagi 

Plac zabaw 

Nivea   Starych 

Siołkowicach, przy 

ul. Kowalskiej  

Zestaw 4 pojemników 

edukacyjnych 

z komunikatorem 

głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Każdy zestaw składa się z: 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z żółtym brzuszkiem na 
odpady metalowe 
i tworzywa sztuczne 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z niebieskim brzuszkiem 
na odpady papierowe 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z zielonym brzuszkiem 
na odpady szklane 

- 1 pojemnika (pingwina) 
z wewnętrznym 
pojemnikiem o poj. 90 l 
z białym brzuszkiem na 
odpady zmieszane 

Popielów, teren za 

Samorządowym 

Centrum Kultury, 

Turystyki i Rekreacji 

przy ul. Powstańców 

34 

Zestaw 4 pojemników 

edukacyjnych 

z komunikatorem 

głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Plac zabaw na 

terenie boiska 

sportowego 

w Rybnej przy 

ul. Krótkiej, 

dz. nr 188 km 1 

Zestaw 4 pojemników 

edukacyjnych 

z komunikatorem 

głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Plac zabaw w 

Karłowicach na 

skwerze przy ul. 

Polnej 

Zestaw 4 pojemników 

edukacyjnych 

z komunikatorem 

głosowym 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

3) OPRÓŻNIANIE POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI Z GMINNYCH JEDNOSTEK I TERENÓW 

PUBLICZNYCH 
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a) pojemniki wewnętrzne 

 w celu umożliwienia odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych 

w wewnętrznych pojemnikach do selektywnej zbiórki w ramach zamówienia należy na 

czas trwania umowy podstawić odpowiednie pojemniki zewnętrzne do gromadzenia 

odpadów wskazanych w tabeli poniżej. Wykaz jednostek organizacyjnych, rodzaj 

koniecznych do podstawienia pojemników i częstotliwość ich odbioru przedstawiono 

w poniższym zestawieniu. 

Nazwa i adres jednostki Rodzaj koniecznych do 
podstawienia pojemników 

Ilość Częstotliwość 
odbioru 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
 w Starych Siołkowicach 
ul. Klapacz 62,  
46-083 Stare Siołkowice 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Popielowie 
ul. Powstańców 14 
46-090 Popielów 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Karłowicach 
ul. Kolejowa 9 
46-037 Karłowice 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczne Przedszkole 
w Starych Siołkowicach 
ul. Piastowska 15 
46-083 Stare Siołkowice 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczne Przedszkole 
w Popielowie 
ul. Powstańców 26 
46-090 Popielów 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Publiczne Przedszkole 
w Karłowicach 
ul. Młyńska 1 
46-037 Karłowice 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Samorządowe Centrum 
Kultury, Turystyki i Rekreacji 
ul. Powstańców 34 
46-090 Popielów 

Niebieski pojemnik 1100 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 1100 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 1100 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

Samorządowe Centrum 
Kultury, Turystyki i Rekreacji 
(Dom Kultury w Karłowicach) 
ul. Brzeska 2 
46-037 Karłowice 

Niebieski pojemnik 240 l na papier 1 szt. Co 4 tygodnie 

Żółty pojemnik 240 l na tworzywa 
sztuczne i metale 

1 szt. Co 4 tygodnie 

Zielony pojemnik 240 l na szkło 1 szt. Co 4 tygodnie 

b) pojemniki zewnętrzne 
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Zestawienie lokalizacji pojemników zewnętrznych do selektywnej zbiórki wraz 

z częstotliwością ich opróżniania i dodatkowymi informacjami przedstawiono w poniższym 

zestawieniu 

Lokalizacja Rodzaj pojemników - uwagi Ilość Częstotliwość 

odbioru 

Stare Siołkowice, przy wiacie 

przystankowej PKS na ul. Michała  

Zestaw pojemników 

zewnętrznych do segregacji 

odpadów na szkło, papier, 

tworzywa sztuczne i odpady 

zmieszane.  

Pojemność poszczególnych 

pojemników 80 l z systemem 

mocowania worków na 

prowadnicy. 

Podczas opróżniania należy 

zapewnić wymianę worków  

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Popielów, przy parkingu Bike&Ride 

i przystanku PKS na ul. Wolności 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Karłowice, teren rekreacyjny przy 

ul. Polnej 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Nowe Siołkowice, teren publiczny 

przy ul. Szkolnej 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Lubienia, teren rekreacyjny przy 

świetlicy wiejskiej, ul. Wiejska 38 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Kaniów, teren przy placu zabaw 

przy ul. Mickiewicza 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Popielowska Kolonia, teren 

rekreacyjny przy altanie – ul. 

Szkolna 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Rybna, teren przy przystanku PKS, 

ul. Odrzańska 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Stare Kolnie, teren przy świetlicy 

wiejskiej, ul. Wiejska 2 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Stobrawa, teren rekreacyjny przy 

świetlicy wiejskiej, ul. J. Kani 11 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Kurznie, teren rekreacyjny przy 

świetlicy wiejskiej, ul. Szkolna 3a 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Kuźnica Katowska, teren 

rekreacyjny przy ul. J. 

Kochanowskiego 

1 zestaw Co 4 tygodnie 

Nowe Siołkowice, kąpielisko 

2 zestawy Co 4 tygodnie, 

a w sezonie 

kąpielowym 

od 25.06 do 

31.08.2022 

co 2 tygodnie 

Urząd Gminy w Popielowie, 

ul. Opolska 13 

1 zestaw Co 4 tygodnie 
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c) wewnętrzne pojemniki na zużyte baterie 

Zestawienie lokalizacji wewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki zużytych baterii 

wraz z częstotliwością ich opróżniania i dodatkowymi informacjami przedstawiono w 

poniższym zestawieniu 

Lokalizacja Rodzaj pojemnika - uwagi Ilość Częstotliwość 

odbioru 

Urząd Gminy w Popielowie,  

ul. Opolska 13, Popielów 

Pojemnik wewnętrzny na zużyte 
baterie, z wbudowanym 
w pokrywie  
testerem/miernikiem 
pokazującym poziom zużycia 
baterii, o poj. 2 l 
 

1 szt. Co 12 tygodni 

Samorządowe Centrum Kultury, 

Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34 

1 szt. Co 12 tygodni 

Dom Kultury w Karłowicach, 

ul. Brzeska 2 

1 szt. Co 12 tygodni 

Gminna Biblioteka w Popielowie, lokal 

w Popielowie, ul. Powstańców 34 

1 szt. Co 12 tygodni 

Gminna Biblioteka w Popielowie, lokal 

w Starych Siołkowicach, ul. Michała 55 

1 szt. Co 12 tygodni 

Gminna Biblioteka w Popielowie, lokal 

w Stobrawie, ul. J. Kani 11  

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych 

Siołkowicach, ul. Klapacz 62 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Popielowie, ul. Powstańców 14 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Karłowicach, ul. Kolejowa 9 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczne Przedszkole w Starych 

Siołkowicach, ul. Piastowska 15 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczne Przedszkole w Popielowie,             

ul. Powstańców 26 

1 szt. Co 12 tygodni 

Publiczne Przedszkole w Karłowicach, 

ul. Młyńska 1 

1 szt. Co 12 tygodni 

d) Okres realizacji: od kwiecień 2022 do grudzień 2022 r. 

 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram odbioru poszczególnych odpadów, 

 dopuszcza się w razie konieczności zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów 

z poszczególnych pojemników lub zlecenie dodatkowego wywozu.  

4. Informacje dodatkowe/wymagania: 

1) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania 
z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska, 

2) Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy w Popielowie informacji 
o uszkodzonych pojemnikach, 
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3) Wykonawca powinien posiadać aktualny wpis do działalności regulowanej na terenie 
Gminy Popielów 

5. Kody CPV 

90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi 
ekologiczne 

90500000-2 Usługi związane z odpadami  
90511000-2 Usługi wywozu odpadów 
90512000-9 Usługi transportu odpadów 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

1. Oferent powinien stworzyć propozycję cenową na formularzu załączonym do niniejszego 

rozeznania rynku. 

2. Propozycja cenowa powinna: 

1) być opatrzona pieczątką firmową (nie dotyczy ofert składanych w formie elektronicznej z 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) 

2) zawierać nazwę lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres lub siedzibę oferenta, numer 

telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

3) zawierać ceny netto i brutto poszczególnych elementów, a także propozycję cenową brutto 

za realizację całego przedmiotu zamówienia 

4) być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/firmy, zgodnie 

z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacji firmy oferenta 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

1. Propozycja cenowa powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

rolnictwo@popielow.pl lub faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów do dnia 18.03.2022 

r. 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel.: 

1) 77 427 58 50 – Kierownik referatu BOS - Irena Michno 

2) 77 427 58 52 – Inspektor ds. budownictwa - Beata Kupczyk-Piechota 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór propozycji cenowej 

ZATWIERDZAM 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 
……………………………….………….………….. 
(podpis Kierownika Zamawiającego) 

mailto:rolnictwo@popielow.pl

