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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Korpusy 

Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

1. Załadunek i transport korpusów (wraz z zamontowanymi klapami) przeznaczonych do 

malowania z miejsc wskazanych przez Zamawiającego do miejsca, w którym 

wykonywana będzie usługa malowania. 

2. Przygotowanie powierzchni korpusów do malowania, w szczególności: 

a) usunięcie naklejek, 

b) umycie całego pojemnika detergentem (korpusu oraz klapy), 

c) demontaż klapy, 

d) piaskowanie korpusu piaskiem kwarcowym, 

e) odmuchiwanie korpusu, 

f) odtłuszczenie korpusu. 

3. Nałożenie warstwy podkładowej. 

4. Nałożenie warstwy nawierzchniowej w postaci gruntoemalii alkidowej lub innej farby 

zapewniającej odpowiednią jakość i trwałość pomalowanej powłoki, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w pkt. 5 poniżej. 

5. Pomalowana powłoka ma być trwale złączona z podłożem, kryjąca oryginalny kolor 

malowanego elementu, elastyczna oraz odporna na działanie czynników 

atmosferycznych i mechanicznych.  
6. Wysuszenie pojemnika. 

7. Montaż klapy. 

8. Sztaplowanie (ustawienie w słupki) pomalowanych, kompletnych pojemników. 
9. Załadunek, transport oraz rozładunek pojemników i klap leży po stronie Wykonawcy. 
10. Pomalowanie zewnętrznej powierzchni korpusów pojemników dwukołowych 

i czterokołowych na jednolity kolor każdorazowo określony przez Zamawiającego. 
11. Oznaczenie każdego pomalowanego pojemnika logo Zamawiającego oraz napisem 

według wzoru określonego w załączniku nr 3 do umowy. 
12. Należyte zabezpieczenie pojemników na czas transportu w sposób uniemożliwiający 

ich uszkodzenie. 

 

II. Klapy 

Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

1. Załadunek i transport klap przeznaczonych do malowania z miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego do miejsca, w którym wykonywana będzie usługa 

malowania. 

2. Przygotowanie powierzchni klap do malowania, w szczególności: 

a) usunięcie naklejek, 

b) umycie klap detergentem, 

c) piaskowanie klap piaskiem kwarcowym, 

d) odmuchiwanie klap, 

e) odtłuszczenie klap. 

3. Nałożenie warstwy nawierzchniowej w postaci gruntoemalii alkidowej lub innej farby 

zapewniającej odpowiednią jakość i trwałość pomalowanej powłoki, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w pkt. 4 poniżej. 

4. Pomalowana powłoka ma być trwale złączona z podłożem, kryjąca oryginalny kolor 

malowanego elementu, elastyczna oraz odporna na działanie czynników 

atmosferycznych i mechanicznych.  

5. Wysuszenie klapy. 

6. Załadunek, transport oraz rozładunek pojemników i klap leży po stronie 

Wykonawcy. 
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7. Pomalowanie zewnętrznej powierzchni klap na jednolity kolor każdorazowo 

określony przez Zamawiającego. 

8. Należyte zabezpieczenie klap na czas transportu w sposób uniemożliwiający ich 

uszkodzenie. 
 

III. Przewidywana paleta kolorów do zastosowania w trakcie realizacji 

umowy: 

1. Kolor żółty – kolor wg palety kolorów RAL: 1016, 1018, 1021, 1023 

2. Kolor zielony - kolor wg palety kolorów RAL: 6011, 6001, 6002, 6010, 6017, 6018 

3. Kolor antracyt – kolor wg palety kolorów RAL: 7016, 7021, 7015, 7024, 7026 

4. Kolor niebieski - kolor wg palety kolorów RAL: 5015, 5012 

5. Kolor brązowy - kolor wg palety kolorów RAL: 8025, 8024, 8008, 8007 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego koloru niż wymienione 

powyżej. 

 


