
1 

 

Gmina Kolbuszowa 

ul. Obrońców Pokoju 21 

36-100 Kolbuszowa 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ II  

-  Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia  

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki 

odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa wraz z wykonaniem nadruków, w ilości: 

 

Lp. Asortyment Wymagania techniczne 
Ilości  

odpadów  

1 2 3 4 

1 

Worki żółte z napisem na 

środkowej części worka 

„METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE” 

grubość ok. 50 μm,  

o pojemności 120 l 

o wym. 70x110 cm 
174 984 

3 

Worki niebieskie z napisem na 

środkowej części worka 

„PAPIER” 

grubość ok. 60 μm,  

o pojemności 120 l 

o wym. 70x110 cm 
54 068 

4 
Worki zielone z napisem na 

środkowej części worka „SZKŁO” 

grubość ok. 80 μm,  

o pojemności 60 l 

o dł. 110 cm i obwodzie 

górnym 110 cm. 

85 774 

5 
Worki brązowe z napisem na 

środkowej części worka „BIO” 

grubość ok. 60 μm,  

o pojemności 60 l 

o dł. 110 cm i obwodzie 

górnym 110 cm. Worki 

biodegradowalne, 

kompostowalne. 

66 129 

 

2. Wielkość czcionki napisów na poszczególnych workach powinna wynosić min. 30 mm. 

3. Na każdym worku musi być umieszczone kolejno:  

a) ramka na kod kreskowy o wymiarach 50 mm x 25 mm, z napisem wewnątrz „Kod kreskowy”, 

umiejscowiona poniżej górnej krawędzi worka w odległości ok 35 – 40 cm.  

b) oznaczenie Zamawiającego, które składa się z napisów: 

 

GMINA KOLBUSZOWA 

ul. Obrońców Pokoju 21 

36-100 Kolbuszowa 

Tel. 17 2271 333 wew. 425 

                17 2272 222 

 

Oznaczenie zamawiającego powinno mieć wysokość min. 70 mm i szerokość min. 150 mm.  
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c) oznaczenie rodzaju zbieranego odpadu umiejscowionego w centralnej części worka:  

w przypadku worka żółtego „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” 

w przypadku worka niebieskiego „PAPIER” 

w przypadku worka zielonego „SZKŁO” 

w przypadku worka brązowego „BIO” 

 

d) oznaczenie co należy wrzucać do poszczególnych worków, składające się z napisu: „DO 

WORKA WRZUCAMY:” 

w przypadku worka na „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” należy umieścić poniższy zapis: 

- tworzywa sztuczne (typu PET) i opakowania wielomateriałowe, 

- opakowania z metali po żywności i napojach, drobny złom. 

w przypadku worka na „PAPIER” należy umieścić poniższy zapis: 

- tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury. 

w przypadku worka na „SZKŁO” należy umieścić poniższy zapis: 

- opakowania po napojach i żywności. 

w przypadku worka na „BIO” należy umieścić poniższy zapis: 

- odpady ulegające biodegradacji – kuchenne. 

 

Wszystkie nadruki na workach winny być odporne na działanie warunków atmosferycznych. 

 

Układ nadruków na worku powinien odpowiadać załączonemu poniżej rysunku. 
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4. Worki brązowe z napisem „BIO” muszą być biodegradowalne, kompostowalne, wykonane  

z surowca degradowalnego, kompostowalnego. Worki winny być nieużywane i przed ich użyciem 

nie może rozpocząć się proces ich rozkładu (tj. nie mogą się rozpadać, rwać, pękać, itp.). Użycie 

surowca degradowanego powinno być poświadczone certyfikatem. 

5. Ilość określona w zapytaniu ofertowym jest orientacyjna i może ulec zmianie w zakresie +/- 15%. 

6. Dostawy będą realizowane sukcesywnie z każdego rodzaju worka w okresie max. 7 dni od 

podpisania  umowy pierwsza dostawa w ilości min. 15 %, pozostała ilość do 30 kwietnia 2020 r.. 

W przypadku wyczerpania liczby worków określonej w punkcie 1, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zgłoszenia telefonicznego o dostarczeniu dodatkowej liczby worków, w ilości 

nieprzekraczającej limitu określonego w punkcie 5. 

7. Wykonawca zapewni transport i rozładunek dostarczonych worków. Dostawy realizowane będą w 

dni robocze od godz. 7:30 do godz.15:00 

8. Rozliczenie następować będzie po faktycznie zamówionej ilości worków i cen jednostkowych 

wskazanych w ofercie dla każdego z rodzajów worków.  

9. Miejsce dostawy: Biuro Urzędu Miejskiego przy ul. Piekarskiej 15. 

10. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje 

zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem oraz powinien być zgodny 

z  wymaganymi normami. 

11. Zamawiający zastrzega sobie, że przed podpisaniem umowy, będzie miał możliwość wglądu  

i zaakceptowania wzorów nadruków na poszczególnych workach. 

 


