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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

0800-OP.2300.2.24.2021 
 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby 
Placówek Terenowych KRUS. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Realizacja przedmiotu zamówienia – zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby 
Placówek Terenowych - polega na dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnych  
z wymaganymi, minimalnymi parametrami określonymi poniżej. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, 
wykonawca jest zobowiązany go rozładować. Zamówiony asortyment zostanie dostarczony przez 
Wykonawcę do: Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, ul. Droga 
Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin w terminie nie dłuższym niż 31 maja 2021 r. wg poniższych 
parametrów: 
pojemnik ze stali lakierowanej, kolor srebrno-szary - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, dno kosza 
chronione cokołem z tworzywa sztucznego, niekorodujące i chroniące podłogę przed porysowaniem, 
zdejmowana pokrywa z odróżniającym kolorem, zgodna kolorystycznie samoprzylepna etykieta w języku 
polskim oznaczająca frakcję segregacji odpadów: 

 metal i plastik – 13 szt. 

 papier – 13 szt. 

 szkło – 13 szt.  
Kolory oznaczeń i cokołów: żółty, zielony, niebieski. 
Całość dostawy musi być zrealizowana jako 13 kompletów – 39 szt.   
 
Wszystkie wyroby muszą być wolne od wad, fabrycznie nowe, tj. bez śladów wcześniejszego użytkowania, 
pełnowartościowe posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oznaczenia informujące 
o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku oraz posiadać, co najmniej 24 miesiące gwarancji wg poniższych, 
minimalnie wymaganych parametrów: 
wymagane minimalne parametry techniczne: 
pojemnik do segregacji odpadów – 39 szt. (13 kompletów) 

 materiał konstrukcyjny: stal lakierowana 

 kolor:  srebrno-szary 

 pojemność:  45 – 55 [ l ] 

 średnica min:  300 mm  

 wysokość min:  670 mm 

 pojemnik ze stali lakierowanej,  kolor srebrno-szary - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

 dno kosza chronione cokołem z tworzywa sztucznego, niekorodujące i chroniące podłogę przed 
porysowaniem 

 zdejmowana pokrywa z  odróżniającym kolorem  

 kolorowa samoprzylepna etykieta w języku polskim 

 pojemniki fabrycznie nowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                        zdjęcia poglądowe 

 
 
Zamawiający dopuszcza pojemniki posiadające parametry o szerszym zakresie niż minimalnie wymagane. 
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Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub 
określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów 
Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość 
zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach, 
parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  
 
W przypadkach gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami produktów, 
dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne lecz nie gorsze niż wymagane 
standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia, oraz funkcji i walorów 
użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów czy określone urządzenia użyte 
w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego 
wymaga Zamawiający. 
 
Oferowane wyroby muszą być bezpieczne, wykonane z materiałów nietoksycznych, posiadać wymagane 
prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży  
i użytku. 
 
Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia wyrobów w czasie transportu, 
montażu i ustawienia ponosi Wykonawca. 
 
 

Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku  
do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj.: od 730 do 1430. 
 
Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie tj.: 
proponowane wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie wymagane opłaty, koszty i materiały 
niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich 
powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. 
 

Wszelkie wątpliwości  związane z organizacją należy konsultować z Kierownikiem Wydziału 
Administracyjno – Gospodarczego OR KRUS w Lublinie. 

 
Warunki konieczne:   

 dostarczenie artykułów do zamawiającego 

 rozładunek po dostarczeniu zamówienia 

 gwarancja, na okres minimum 24 miesięcy 
 
Termin realizacji : do 31 maja 2021 r.  

 


