
I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  publicznego  jest  dostawa  130  sztuk  stalowych  koszy 
ulicznych  na  odpady  (w  kolorach  żółtym  RAL  1023  –  100  szt.  oraz  czarnym 
(młoteczkowy)  RAL 9005 – 30 szt.) wraz z daszkami i słupkami do ich zamocowania:

1) Kosze uliczne na odpady stanowiące przedmiot  zamówienia  montowane będą przy 

ciągach pieszych pasów drogowych ulic, na placach i zieleńcach. Z uwagi na wymaganą 

funkcjonalność, trwałość i estetyczny wygląd powinny spełniać następujące wymagania:

a) kosz wykonany z blachy ocynkowanej w wersji umożliwiającej trwałe zamocowanie do 

podłoża poprzez zabetonowanie metalowego słupka, co uniemożliwiłoby jego kradzież i 

przestawienie,

b) pojemnik  w kształcie  walca  o  średnicy nie  mniejszej  niż  30  cm,  o  pojemności  nie 

większej niż 40 litrów i nie mniejszej niż 35 litrów, wysokość 95 – 110 (wysokośc kosza od 

powierzchni ziemi)

c) grubość blachy pojemnika nie mniejsza niż 1,5 mm,

d) grubość blachy daszka nie mniejsza niż 2,0 mm,

e) kosz powinien być wyposażony w daszek przymocowany do słupka, 

f) pojemnik malowany proszkowo w standardowych kolorach RAL 1023 (żółty -100 szt.)  

oraz RAL 9005 (czarny młoteczkowy - 30 szt.),

g) całość konstrukcji  metalowa (słupek i  daszek), ocynkowana i  dwukrotnie malowana 

proszkowo w kolorze czarnym (młoteczkowy).

h) opróżnianie pojemnika powinno odbywać się poprzez obrót pojemnikiem, do każdego 

kosza należy dołączyć kluczyk (jeżeli jest niezbędny do opróżnienia pojemnika),

i) umieszczenie przestrzeni wrzutowej na ergonomicznej wysokości,

j) estetyczny wygląd.

II. Wymagania od Oferentów.

1) Kosze zostaną dostarczone przez Oferenta własnym środkiem transportu do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Koszt  

transportu wkalkulowany w cenę jednostkową kosza.

2) Oferent udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji  na dostarczone kosze, licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

3) Dokument  gwarancyjny  zostanie  przekazany  Zamawiającemu  w  dniu  podpisania 

protokołu odbioru.



4) Oferent zobowiązuje się do usunięcia wad koszy w okresie gwarancji, w terminie 14 dni 

od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, na swój koszt oraz przy użyciu 

własnego sprzętu i środków transportu.

III. Obowiązująca stawka podatku VAT – 23 %

IV. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:
- Dominika Krawczyńska    tel. kont. 024 367 16 22

- Anna Symonowicz            tel. kont. 024 367 16 20


