Kawęczyn, 25-05-2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia
dla dostaw w ramach zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie

1. Wstęp
Zamówienie obejmuje dostawę, a w razie potrzeby także montaż, wyposażenie planowanego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w Kawęczynie, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków.
Zamawiający:
Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Lokalizacja PSZOK, do którego należy dostarczyć i w którym przewidzieć należy montaż wyposażenia:






województwo:
powiat:
gmina:
obręb ewidencyjny:
numery ewidencyjne działek:

wielkopolskie
turecki
Kawęczyn
0008 Kawęczyn
274, 275, 276

Nazwy i kody CPV:











CPV 42900000-5
CPV 44512000-2
CPV 42652000-1
CPV 43800000-1
CPV 34928480-6
CPV 31523200-0
CPV 38311000-8
CPV 39151200-7
CPV 39150000-8
CPV 45223100-7












Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Różne narzędzia ręczne
Ręczne narzędzia elektromechaniczne
Urządzenia warsztatowe
Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Trwałe znaki informacyjne
Wagi elektroniczne i akcesoria
Stoły robocze
Różne meble i wyposażenie
Montaż konstrukcji metalowych

2. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia oraz dokonania montażu w porozumieniu
z Zamawiającym i na własny koszt, w lokalizacji przez Zamawiającego wskazanej.
Kompletując wyposażenie Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić cel i warunki jego użytkowania, mając na
względnie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom PSZOK oraz osobom z PSZOK korzystającym.
Wyposażenie musi pozwalać na bezawaryjną pracę we wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze względu na
obciążenia, temperatury czy – w przypadku kontenerów i pojemników – oddziaływania przewidzianych do
gromadzenia w nich odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wyposażenie musi być fabrycznie nowe
i najwyższej jakości. Urządzenia i sprzęt przeznaczony do pracy na zewnątrz powinny być odporne na działanie
warunków atmosferycznych, elementy metalowe muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korozją i
oddziaływaniem odpadów, tablice i nadruk na nich musi zapewniać trwałość niezależnie od warunków
atmosferycznych, w szczególności opadów czy nasłonecznienia.
Każdy komponent lub urządzenie powinny zostać sprawdzone w działaniu (wykluczone jest stosowanie rozwiązań
prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione,
że
materiał lub instalacja są jakości gorszej niż wymagana do zastosowania, Wykonawca będzie musiał dokonać
niezbędnych zmian na swój koszt. Powyższe zostanie zweryfikowane najpóźniej w dniu uzyskania
pozwoleń/zezwoleń na użytkowanie całego obiektu PSZOK.
Wymagane dokumenty i świadectwa (w języku polskim) do przekazania Zamawiającemu:




świadectwo zgodności CE,
katalog części zamiennych,
karta gwarancyjna,




instrukcja obsługi,
UDT (jeśli dotyczy).

Wyposażenie musi być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty dostawy, z serwisem na terenie
Polski.

3. Zakres dostaw
3.1. Kontenery i pojemniki do magazynowania odpadów
Punkt należy wyposażyć w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadów innych niż
niebezpieczne. Dobór ostatecznego rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie kontenery
wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, posiadające niezbędne certyfikaty i świadectwa.
PSZOK należy wyposażyć w następujące kontenery i pojemniki na odpady inne niż niebezpieczne:
1)

6 szt. – kontenery otwarte o pojemności 12-16 m3, orientacyjne wymiary wewnętrzne dla pojemnika 16 m3
(+/- 5%): 4,5 m x 1,7 m x 2,0 m (długość x szerokość x wysokość). Parametry minimalne:
‒
‒
‒
‒

hakowy system załadunku 1200 mm, hak zaczepowy pręt ø 30 mm, gat. St. 355,
szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm, gat. St. 235,
płozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235JR,
rolki zewnętrzne ø 159 L-150,

‒
‒
‒
‒
‒
‒

rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm,
blacha: podłoga 3 mm, ściany 3 mm w gat. St. 235,
ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,
wrota dwuskrzydłowe, na dwóch potrójnych zawiasach, każdy zawias wyposażony w smarowniczkę,
haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi na zewnątrz,
kontener w całości spawany spoiną ciągłą.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubość
powłoki min. 120 mikronów) na kolor ustalony z Zamawiającym;
2)

1 szt. – kontenery zamknięte z klapami o pojemności ok. 7 m3, wymiary wewnętrzne (+/- 5%): 3,5 m x 1,7 m
x 1,15 m (długość x szerokość x wysokość). Parametry minimalne:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

hakowy system załadunku 1200 mm, hak zaczepowy pręt ø 30 mm, gat. St. 355,
szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm, gat. St. 235,
płozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235 JR,
rolki zewnętrzne ø 159 L-150,
rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm,
blacha: podłoga 3 mm, ściany 3 mm w gat. St. 235,
ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

‒
‒
‒

wrota dwuskrzydłowe, na dwóch potrójnych zawiasach, każdy zawias wyposażony w smarowniczkę,
haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi na zewnątrz,
kontener w całości spawany spoiną ciągłą.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubość
powłoki min. 120 mikronów) na kolor ustalony z Zamawiającym;
3)

10 szt. – pojemników z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą, o pojemności min. 1 m3 z pokrywą,
materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 4 x ogumione koło ok. Ø 200 mm, 2 z hamulcem,
ładowność: min. 400 kg;

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć PSZOK w pojemniki PEHD z kółkami na odpady komunalne
o pojemości 120 l (5 szt.) oraz 240 l (5 szt.).
Pojemniki należy ustawić na terenie punktu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z przepisami
odrębnymi.

3.2.

Oznaczenia, treść tablic informacyjnych kontenerów i pojemników:

Każdy z kontenerów i pojemników (także pomieszczenie na odpady niebezpieczne, ZSEE oraz pomieszczenie na
przedmioty do ponownego użycia) musi posiadać oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej z wytrzymałego
tworzywa sztucznego. Nadruk należy wykonać w taki sposób, aby był on odporny na działanie warunków
atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne).
Tabliczki i informacje, które będą wykorzystywane na zewnątrz, wykonać jako zielone z napisem wykonanym w
kolorze białym, wyraźnymi literami, zgodnie z poniższym przykładowym wzorem grafik. Ostateczną treść i formę
grafik należy ustalić z Zamawiającym.

Źródło: Opracowanie własne CODEX

Ryc. 1. Przykładowy wzór tablicy wskazującej frakcję zbieranych odpadów

Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu o wymiarach min. 80 x 60 cm.
Tabliczki i informacje znajdujące się wewnątrz pomieszczeń magazynowych wykonać jako białe z czarnym
napisem, wyraźnymi drukowanymi (wielkimi) literami. Wymiary: min. 42 x 29 cm.
Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszą być przystosowane do prostego montażu i demontażu,
niewymagającego specjalistycznego sprzętu w przypadku zmiany kontenerów, w których magazynowane będą
poszczególne frakcje odpadów (dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie
podwieszania np. na hakach). Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym na
etapie prac projektowych. Wykonać należy tablice o następującej treści:
a)

tablice zielone z białymi napisami (o wymiarach min. 80x60 cm) 22 szt. :


Odpady wielkogabarytowe



Opony



Odpady zielone



Odpady ulegające biodegradacji



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny



Drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (drobne AGD, RTV, sprzęt komputerowy,
suszarki itp.)



Odpady budowlane i remontowe



Gruz budowlany



Drewno i stolarka okienna (w tym szkło płaskie)



Drewno impregnowane



Styropian budowlany



Styropian opakowaniowy



Papier i tektura



Szkło (opakowaniowe)

b)



Odpady wielomateriałowe



Tworzywa sztuczne (opakowaniowe)



Tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe)



Odzież i Tekstylia



Opakowania wielomateriałowe



Folie



Popioły



Przedmioty do ponownego użycia – duża tablica umieszczona na zewnątrz pomieszczenia

tablice białe z czarnym napisem (o wymiarach min. 42x29 cm) 19 szt.:


Akumulatory



Baterie



Lampy fluorescencyjne



Przeterminowane leki



Termometry rtęciowe



Rozpuszczalniki



Kwasy



Oleje i tłuszcze inne niż jadalne



Opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi



Środki ochrony roślin



Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice



Detergenty

oraz 30 dodatkowych gładkich białych tablic pozwalających na opisanie tabliczki przez pracownika punktu np.
pisakiem – markerem.
Ww. treść tablic Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym w celu dostosowania ich treści do
aktualnie obowiązujących na czas realizacji przedsięwzięcia przepisów oraz wymogów.
Dodatkowo na ścianie frontowej nad każdym wejściem do magazynu należy zamontować tablice informacyjne w
formie analogicznej jak dla kontenerów na zewnątrz pomieszczeń o treści odpowiednio:

Źródło: Opracowanie własne CODEX

Ryc. 2. Przykłąd formy graficznej tablic do umieszczenia na elewagi przedniej magazynu i wartsztatu (wymiary w mm)

3.3. Wyposażenie magazynu PSZOK
Magazyn PSZOK będzie obiektem kubaturowym podzielonym funkcjonalnie na 2 części:
a)
b)

część magazynową odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
część warsztatowo-magazynową przedmiotów i odpadów do ponownego użycia.

Każdą z części należy wyposażyć zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp.

Rodzaj sprzętu

Główne parametry

Ilość
[szt.]

Magazyn odpadów niebezpiecznych i ZSEE
1

Wózek ręczny magazynowy

Dwukołowy wózek magazynowy ręczny składany do przewodu
odpadów wielkogabarytowych i ZSEE (np. lodówki, stare telewizory itp.)

1

2

Ręczny podnośnik paletowy

Ręczny podnośnik paletowy, hydrauliczny do wewnątrzzakładowego
transportu odpadów na paletach lub pojemników na bazie palety

1

3

Platformowa waga przemysłowa

Platformowa waga przemysłowa na odpady drobne, zasilana z sieci,
zakres ważenia do 150 kg

1

4

Pojemnik na świetlówki

Pojemnik na świetlówki, pojemność min. 400 l

1

Rodzaj sprzętu

Lp.

Główne parametry

Ilość
[szt.]

5

Pojemnik na baterie

Pojemnik na baterie małogabarytowe o pojemności min. 40 l

1

6

Pojemnik na akumulatory

Pojemnik na akumulatory, pojemność min. 500 l

1

7

Beczki na odpady płynne

Szczelne, kwasoodporne beczki na odpady płynne o poj. min. 120 l
PEHD

6

8

Pojemniki na odpady medyczne

Szczelne, kwasoodporne pojemniki PEHD na odpady medyczne o poj.
min. 40 l

2

9

Pojemniki na odpady
niebezpieczne

Pojemniki na odpady niebezpieczne, szczelne, zamykane,
kwasoodporne, poj. ok. 40 l

5

10

Kosze siatkowe

Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na palecie drewnianej
lub z tworzywa, pojemność min. 0,8 m 3

2

11

Regal ocynkowany

Regał magazynowy, min. 4 półki wykonane z blachy stalowej o grubości
min. 1 mm podwójnie doginanej, udźwigu na półkę 150 kg, wymiary:
wysokość: 220 cm, głębokość: 60 cm, szerokość: 100 cm

2

12

Gaśnice ABC

Gaśnica ABC 6 kg

1

13

Apteczki pierwszej pomocy

Apteczka w puszcze metalowej montowanej do ściany, skład zgodny z
normą: DIN 13157 PLUS

1

Warsztat i magazyn przedmiotów i odpadów do ponownego użycia
14

Regal ocynkowany

Regał magazynowy, min. 4 półki wykonane z blachy stalowej o grubości
min. 1 mm podwójnie doginanej, udźwigu na półkę 150 kg, wymiary:
wysokość: 220 cm, głębokość: 60 cm, szerokość: 100 cm

2

15

Kosze siatkowe

Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na palecie drewnianej
lub z tworzywa, pojemność min. 0,8 m 3

2

16

Stół

Wymiary minimalne: długość 1,7 m, głębokość 0,6 m, wysokość 0,85 m;
wyposażenie: szufladowy , nośność blatu min. 200 kg, nogi z
zamkniętych profili stalowych o wymiarach min. 40 x 40 mm,
wykończenie – farba z sztucznej żywicy RAL7016, RAL3000, blat
roboczy z drzewa twardego

1

17

Imadło ślusarskie

Imadło trwale montowane do stołu, dł szczęk min. 150 mm, żeliwna
konstrukcja z kowadłem i hartowanym gwintem, obrotowa podstawa

1

18

Szlifierka kątowa

Mocny silnik min. 720 W

1

19

Wiertarka

Wiertarka z zestawem wierteł do metalu i drewna, moc pobierana min.
650 W

1

20

Zestaw narzędzi ręcznych

zestaw wkrętaków płaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x
150 mm, Wkrętaki krzyżowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga
wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, otwór
poprzeczny w uchwycie, zewnętrzna powłoka rękojeści zbudowana z
elastomeru,
zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej, nasadki
sześciokątne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przedłużki 75 mm,
100 mm, 150 mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek w
rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30,
32 mm,
zestaw min. 12 kluczy oczkowych półotwartych i odgiętych od 4 mm do
32 mm,, zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm, szczypce
boczne 180 mm, szczypce czołowe 200 mm, szczypce precyzyjne
czołowe 115 mm,
zszywacz tapicerski – 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki wkładane
od dołu, blokada zszywacza, zszywki typ J w rozmiarach: 6, 8, 10, 12,
14 mm wraz z kompletem zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. noży z
ostrzem łamanym 18 mm blokada śrubowa, wraz z kompletem ostrzy
łamanych wymienne 18 mm – 20 szt., 3 kpl. wierteł do metalu i drewna
od ø 2 ÷ ø 13 mm,
szczotki druciane ręczne – 3 szt.,
przedłużacz elektryczny – min. 4 mb – 2 szt.,
młotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, piłę ręczną do drewna, 2 kg gwoździ
stalowych 1 cal, 2 kg gwoździ 2 cale, 3 kpl. wkrętów do drewna różnej
wielkości

21

Wyposażenie bhp

Minimalne wyposażenie:
- rękawice ochronne (10 kpl.),
- okulary ochronne (10 kpl.),
- nauszniki ochronne (10 kpl.),
a także inne wyposażenie jeśli wynika z przepisów obowiązujących na
dzień oddania warsztatu do użytkowania

1
(kpt)

30

Lp.

Rodzaj sprzętu

Główne parametry

Ilość
[szt.]

22

Gaśnice ABC

Gaśnica ABC 6 kg

1

23

Apteczki pierwszej pomocy

Apteczka w puszcze metalowej montowanej do ściany, skład zgodny z
normą: DIN 13157 PLUS

1

Magazyn odpadów niebezpiecznych i ZSEE
24

Wanny wychwytowe

Wanny wychwytowe przeznaczone do wyłapywania i przechowywania
cieczy niebezpiecznych, takich jak chemikalia agresywne (kwasy) czy
oleje. Wanny powinny być wykonane z materiałów odpornych na
uderzenia (np. z tworzywa PE), korozję oraz warunki atmosferyczne,
powinny być szczelne. Konstrukcja zbiorników wychwytowych powinna
pozwalać na dogodny ich transport wózkiem widłowym. Wanny
wychwytowe mogą być dodatkowo wyposażone w kratownicę
oddzielającą umiejscowiony na niej produkt (beczkę, pojemnik) od cieczy
wychwyconej. Na wannie wychwytowej powinno zmieścić się min. 6
beczek na odpady płynne o pojemności min. 120 litrów.

1

Załącznik nr 1
Poglądowy, koncepcyjny schemat zagospodarowania terenu PSZOK wraz z wstępną lokalizacją kontenerów (KP7, KP12-16) oraz pojemników 1100 l (1,1 m3), nr 2 i 3 - lokalizację magazynu PSZOK

