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Załącznik Nr 5 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Główny kod CPV:  
34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa ulicznych betonowych koszy 
na śmieci do Urzędu Miasta Łodzi 

Przedmiotem zamówienia są następujące prace: 
1) Zakup i dostawa 435 sztuk betonowych ulicznych koszy na śmieci. 

Kosze muszą spełniać niżej określone wymagania i parametry: 
• pojemność całkowita kosza: 90 l. – 95 l.; 
• całkowita wysokość kosza: 80 cm (+/-2 cm); 
• średnica u podstawy kosza w najszerszym punkcie: 64 cm (+/-2 cm);  
• średnica u podstawy kosza w najwęższym punkcie: 55 cm (+/2 cm); 
• wysokość pomiędzy w/w średnicami: 10 cm; 
• średnica otworu wrzutowego: 40 cm (+/-2 cm); 
• średnica w górnej części kosza: 52 cm (+/-2cm); 
•   kosz winien posiadać otwór odpływowy wody w dnie kosza o średnicy 5-10 

cm; 
• minimalna waga kosza: 320 kg; 
• kosz winien mieć formę okrągłą o bryle stożka ściętego u podstawy; 
• kosz winien być wyposażony w pierścień o formie okrągłej wykonany ze stali, 

malowany proszkowo na kolor RAL 7016, mocowany do kosza za pomocą 4 
śrub przykręconych wewnątrz do kosza. Pierścień winien być uchylny ku 
górze, dzięki czemu można zamontować worek foliowy, na którym po 
zamknięciu będzie znajdować się wewnętrzna część pierścienia wraz  
z popielniczką;  

• powierzchnia betonowa wykonana z kruszywa płukanego amfibolitu frakcji 2-5 
mm barwionego na czarno. 

• kosz winien być wykonany z betonu o klasie C40/50. 

2) Kosze i pierścienie objęte niniejszym zamówieniem winny być fabrycznie nowe. 
Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie kosze i pierścienie bez 
śladów uszkodzenia, wykonane z nowych elementów. W celu potwierdzenia, że 
oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym powyżej przez 
Zamawiającego, do oferty należy załączyć fotografie lub dokładne rysunki 
oferowanych produktów wraz z opisem zawierającym m.in. parametry i rodzaj 
materiału użytego do ich wykonania oraz dokumenty potwierdzające badania  
o klasie betonu. Dokumentacja ta powinna jednoznacznie obrazować wygląd  
i rozwiązania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia. 
W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty, jakie poniesie  
w związku z realizacją zamówienia np. transportu, itp.  

 
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsca 
wskazane przez Zamawiającego (pasy drogowe oraz nieruchomości 
niezabudowane położone w granicach administracyjnych miasta Łodzi) własnym 
transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego 
dodatkowymi kosztami. Dokładne miejsca posadowienia koszy zostaną wskazane 
Wykonawcy po zawarciu umowy na realizację prac. Wykonawca oświadcza, że 
dostarczone kosze i pierścienie są fabrycznie nowe – nieużywane. Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi 
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wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym opisie przedmiotu 
zamówienia. 

 

Zdjęcia poglądowe betonowego ulicznego kosza na śmieci 
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Zdjęcie poglądowe pierścienia do betonowego ulicznego kosza na śmieci. 

 
 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: pasy drogowe oraz nieruchomo ści 
niezabudowane poło żone w granicach administracyjnych miasta Łodzi. 

Warunki gwarancji i rękojmi za wady:  
Warunki gwarancji i rękojmi za wady określone są we wzorze umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 8 do Ogłoszenia. 

Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp –   
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji  
i powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 50% łącznego 
wynagrodzenia wykonawcy ustalonego według formularza ofertowego. 

Termin wykonania zamówienia (z wykorzystaniem prawa opcji): od dnia 
podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.  


