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SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW 
 
Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: 
 

„FIDIC” – oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Międzynarodowa Federacja 
Inżynierów-Konsultantów). 

 

„FIDIC Czerwona Księga” – Warunki Kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 
2008 – tłumaczenie I wydania FIDIC 1999. 

„Instytucji Audytowej” – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej; 

„Instytucji Certyfikującej (IC)” – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia komórka organizacyjna w 
urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za 
realizację zadań w zakresie certyfikacji, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ; 

„Instytucji Pośredniczącej (IP)” - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
środowiska, którego zadania w zakresie realizacji PO IiŚ wykonuje właściwa komórka organizacyjna 
w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska; 

„Instytucji Zarządzającej (IZ)” – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji PO IiŚ zapewnia komórka 
organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO IiŚ, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów 
PO IiŚ; 

„Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW/IP II)” – Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Inżynier Kontraktu 
Wykonawca wyłoniony przez Zamawiającego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego do wykonania usług Inżyniera, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z FIDIC oraz 
pełnienia roli inspektora nadzoru w rozumieniu Ustawy prawo budowlane oraz zarządzania 
Kontraktami na Roboty w ramach Projektu. 
 
JRP 
Jednostkę Realizującą Projekt, wyznaczoną przez Zamawiającego, współpracującą w jego imieniu z 
Wykonawcą Pomocy Technicznej, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami Robót, powołaną przez 
Zamawiającego. 
 
Kontrakt 
Oznacza umowę na usługi Kompanii edukacyjnej, zawartą przez Zamawiającego w celu wykonania 
Projektu. 
 
Kontrakty na Roboty 
Umowy o roboty budowlane zawarte przez Zamawiającego albo mające być zawartymi w 
przyszłości w celu wykonania Projektu. 
 
Kwartał 
Oznacza każdy z czterech trzymiesięcznych okresów w ciągu roku kalendarzowego realizacji 
Kontraktu, rozpoczynający się odpowiednio 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 września danego 
roku, za wyjątkiem: 

• Pierwszego kwartału realizacji Kontraktu, który rozpoczyna się w dniu zawarcia Kontraktu i 
kończący się z upływem ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym to rozpoczęcie 
nastąpiło 

• Ostatniego kwartału realizacji Kontraktu, który kończy się w dniu zakończenia realizacji 
Kontraktu. 

 
Monitorowanie 
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Proces systematycznego zbierania i analizowania informacji finansowych i statystycznych, 
dotyczących wdrażania Projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z 
wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji. 
 
Prawo Budowlane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie w jakim określają lub wpływają na sposób 
wykonywania zobowiązań Inżyniera Kontraktu. 
 
Projekt 
Oznacza przedsięwzięcie pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w 
Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
 
Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający (SUZ) 
Powoływany jest przez ministra środowiska w randze nie niższej niż podsekretarz stanu lub 
dyrektor generalny. Odpowiedzialny jest za realizację zadań Instytucji Pośredniczącej oraz za 
nadzór nad pracą pozostałych Instytucji Pośredniczących lub Podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. 
 
Wykonawca 
Wykonawca Kampanii edukacyjnej w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 
Zadanie 
Oznacza część Projektu, będącą przedmiotem odrębnego zamówienia. 
 
Zamawiający (ZGOK) 
Oznacza Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
 
 
1. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

1.1. Kraj Beneficjenta: 
 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
 

1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 
 

Beneficjent Projektu 
 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 

 
Instytucja Zarządzająca (IZ) 

 
Minister Rozwoju Regionalnego 
00 -926 Warszawa, Polska 
Ul. Wspólna 2/4 

 
Instytucja Pośrednicząca (IP) 

 
Minister Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
 

      Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia  
 

Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Polska 
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ul. Św. Leonarda 7 
25 – 311 Kielce 

 
     Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) 
 

Osoba nominowana przez Zamawiającego, zatwierdzona przez SUZ odpowiedzialna za 
prawidłową realizację dofinansowanego Projektu (działająca w strukturze Beneficjenta) 
 

Podmiot Odpowiedzialny za Realizację (POZR) 
 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(dalej: ZGOK Sp. z o.o., Spółka). 

 
Zamawiający 

 
Beneficjent Projektu odpowiedzialny za podpisanie Kontraktu. 

 
Jednostka Realizująca Projekt (JRP) 

 
Wyodrębniona w strukturze organizacyjne ZGOK Sp. z o.o. jednostka odpowiedzialna za 
zarządzanie Projektem 

 
Partnerzy współfinansujący Projekt 

 
1) Unia Europejska w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności (Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) 
2) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
 
 

1.3. Podstawowe informacje o projekcie: 
  
 Lokalizacja:  
 
 Gmina: Tuczępy, Staszów 
 
 Powiat: buski, staszowski 
 
 Województwo: świętokrzyskie 

 
 Obszar objęty przedsięwzięciem: obręb Dobrów, Rzędów, obręb Grzybów 

 
Zasięg działania przedsięwzięcia obejmuje następujące gminy udziałowców ZGOK Sp. z o.o. w 
Rzędowie: Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat staszowski), Nowy 
Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica (powiat buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, 
Opatowiec, Bejsce (powiat kazimierski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i Raków (powiat 
kielecki). Jest to obszar o powierzchni łącznej około 2024 km2, zamieszkały przez około 153 
tys. osób. 
   
Opis Projektu ”Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy” 

 
Planowana inwestycja polega na realizacji kompleksowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy. W ramach Projektu wykonana będzie budowa 
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki 
„Grzybów”, na gruntach leżących w obrębie miejscowości Dobrów, Rzędów, gmina Tuczępy, 
powiat buski, a częściowo na terenie gminy Staszów, powiat Staszów (składowisko odpadów 
komunalnych po segregacji). Projektowana inwestycja obejmuje budowę kompleksowego 
zakładu gospodarki odpadów komunalnych z technologią segregacji, kompostowania odpadów 
organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania pozostałości po segregacji. 
 
Projekt składa się z następujących elementów: 
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a) nakłady przedinwestycyjne (dokumentacja projektowa, ekspertyzy i in.); 
b) zakład sortowni odpadów wraz z kompostownią oraz obiektami towarzyszącymi 

(waga samochodowa wraz z portiernią, myjnia płytowa, budynek socjalno - biurowy, magazyn 
surowców wtórnych z warsztatem, budynek z pomieszczeniem do demontażu odpadów 
wielkogabarytowych, plac na odpady budowlane, zbiornik na ścieki technologiczne, magazyn 
odpadów problemowych (niebezpiecznych), biofiltr do kompostowni pryzmowej, plac przyjęcia 
odpadów zielonych, zbiornik na ścieki opadowe z dróg i placów); 

c) pierwsza kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o 
powierzchni 1,0 ha, a w dnie ok. 0,66 ha, wraz obiektami towarzyszącymi (kontener socjalny, 
zbiornik na odcieki (ziemny), zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, zbiornik na ścieki 
deszczowe, waga samochodowa najazdowa, brodzik dezynfekcyjny, separator olejowy, plac na 
materiał na przysypki); 

d) samochód dostawczy do transportu odpadów niebezpiecznych, posiadający dopuszczenia 
ADR z niezbędnym wyposażeniem (pojemniki); 

e) kampania edukacyjna dla mieszkańców gmin; 
f) nadzór inwestorski, nadzór autorski, 
g) Jednostka Zarządzająca Projektem (JRP) i pomoc techniczna dla JRP, 
h) działania informacyjno-promocyjne Projektu. 
 
ZGOK będzie wyposażony w technologię segregacji, kompostowania odpadów organicznych 
i belowania surowców wtórnych, co pozwoli przyjmować odpady zmieszane, zielone, 
surowcowe oraz wielkogabarytowe. Zakład, przy przyjętych w Projekcie założeniach przygotowany 
będzie do przyjęcia rocznie ok. 25 000-30 000 Mg odpadów komunalnych.  
 
Poza pracami budowlanymi Projekt obejmuje niezbędne wyposażenie w maszyny i urządzenia, w 
tym w szczególności linii sortowniczych. Podstawowe parametry techniczne wyposażenia 
ZGOK przedstawiają się następująco: 
 

• linia sortownicza o długości 80 m i maksymalnej dopuszczalnej wysokości ok. 10 m; moc 
zainstalowana na poziomie ok. 240 kW przy współczynniku wykorzystania energii ok. 0,7;  

• segregacja mechaniczna na sicie bębnowym umożliwiającym rozdzielenie odpadów na 3 
frakcje: 

- drobna (do 20 mm) przeznaczona do przesypywania warstw składowanych 
odpadów, 

- średnia (do 80-100 mm) kierowana przenośnikiem taśmowym na linię 
przygotowania masy organicznej do kompostowania, 

- gruba (powyżej 80-100 mm) kierowana układem przenośników taśmowych do 
kabin sortowniczych w celu dalszej ręcznej segregacji); 

• segregacja ręczna na przenośnikach sortowniczych w kabinach wyposażonych w instalacje 
ogrzewania oraz wentylacji; 

• osobna linia do przyjmowania i sortowania odpadów pochodzących z selektywne zbiórki 
(możliwość uruchomienia gdy nie pracuje linia główna, niższe zużycie energii elektrycznej); 

• prasowanie uzyskanych surowców wtórnych na prasie stacjonarnej w baloty, transport 
wózkiem widłowym do tymczasowego magazynowania; 

• rozdrabnianie materiału kierowanego do kompostowania na przewoźnym rozdrabniaczu; 
mieszanie za pomocą ładowarki kołowej teleskopowej; 

• kompostowanie w pryzmach napowietrznych, oparte na naturalnych procesach 
biochemicznych; 

• plac do kompostowania wyposażony w instalacje do napowietrzania i nawilżania pryzm oraz 
odwodnienia; 

• zasysanie powietrza z pryzm przy zastosowaniu wentylatora promieniowego 
i dezodoryzacja powietrza przy użyciu biofiltru. 

 
1.4. Zadania wchodzące w zakres Projektu: 
 

Poniższa tabela  nr 1 przedstawia dane o kontraktach przewidzianych w ramach Projektu: 

Tabela 1 Zestawienie kontraktów 

 
Kontrakt 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
Warunki kontraktu 
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Kontrakt 01 
Pomoc techniczna dla Beneficjenta (JRP) w ramach Projektu 
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w 
Rzędowie gmina Tuczępy 

Przetarg nieograniczony na usługi 

Kontrakt 02 
Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy 

Przetarg nieograniczony na usługi 

Kontrakt 03 
Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) 
w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy  

Przetarg nieograniczony; warunki 
kontraktowe dla robót 
inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez 
Zamawiającego (FIDIC – 
czerwona książka) 

Kontrakt 04 
Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach Projektu 
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w 
Rzędowie gmina Tuczępy 

Przetarg nieograniczony; warunki 
kontraktowe dla robót 
inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez 
Zamawiającego (FIDIC – 
czerwona książka) 

Kontrakt 05 
Promocja podczas realizacji Projektu Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy 

Przetarg nieograniczony na usługi 

Kontrakt 06  
Kampania edukacyjna w ramach Projektu Kompleksowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy 

Przetarg nieograniczony na usługi 

 
 
 
2. CELE PROJEKTU 
 

2.1. Cel ogólny 
 
Podstawowym celem Projektu jest zapewnienie kompleksowego, zgodnego z obowiązującymi 
uregulowaniami prawa Polskiego oraz prawa Wspólnotowego, a w szczególności z przepisami 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o odpadach oraz podstawowymi 
dyrektywami Wspólnotowymi (Dyrektywy: 2006/12/WE, 2000/76/WE 91/689/EWG, 99/31/WE) 
zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie 18 gmin uczestniczących w Projekcie.  
 

2.2. Cele szczegółowe 
 
Ekologiczne: 
− Zabezpieczenie zagospodarowania odpadów komunalnych dla gmin uczestniczących w Projekcie 

co najmniej do 2023 r. w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska z zachowaniem 
przepisów prawa i zapisów przedmiotowych dokumentów strategicznych na poziomie kraju i 
UE. 

− Zmniejszenie ilości odpadów składowanych – kierowanie całego strumienia odpadów 
komunalnych do sortowni pozwoli maksymalizować przy danej jakości odpadu (tzn. 
występującego w danym momencie poziomu segregacji u źródła) ilości odzyskiwanych 
surowców wtórnych i kompostu, a także frakcji drobnej, która w znacznej mierze będzie mogła 
być wykorzystywana jako warstwa przesypowa na składowisku. 

− Wprowadzenie kompleksowej i jednolitej polityki gospodarki odpadami komunalnymi w 18 
gminach uczestniczących w Projekcie, co powinno skutkować m.in. ‘uszczelnieniem’ systemu 
gospodarki odpadami oraz poprawą jakości odbieranych odpadów (np. poprzez promowanie 
segregacji u źródła). 

 
Społeczne: 
 
− Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców w gminach wchodzących w zakres Projektu. 
− Utworzenie nowych miejsc pracy. 
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Organizacyjne: 
− Utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki odpadami. 
− Ujednolicenie ewidencji ilościowej odpadów. 
 
Gospodarcze: 
 
− Podniesienie atrakcyjności terenów dla inwestorów. 
 
 
3. CELE KONTRAKTU 
 

3.1. Cel ogólny 
 
Celem głównym przedmiotu umowy jest opracowanie i częściowe wdrożenie programu kampanii 
edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami dla Projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dla którego została podpisana umowa o 
dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – 
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 
 
Program edukacyjny, który będzie realizowany okresowo (corocznie), składać się będzie z III 
etapów i skierowany zostanie do wszystkich mieszkańców gmin objętych planowanych 
przedsięwzięciem tj.: Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Nowy Korczyn, 
Pacanów, Solec – Zdrój, Tuczępy, Wiślica, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce, 
Pińczów, Kije, i Raków (powiat: staszowski, buski, kazimierski, pińczowski i kielecki). Jest to obszar 
o łącznej powierzchni około 2024 km2, zamieszkały przez około 153 tys. osób. 
 

3.2. Cele szczegółowe 
 

Celami szczegółowymi kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami są: 
- zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez informowanie o zasadach gospodarki 

odpadami oraz zasadzie zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności o wdrażanej na 
obszarze objętym Projektem gospodarce odpadami 

- upowszechnianie „ekologicznych” zwyczajów dotyczących codziennych i prostych 
indywidualnych zachowań – segregacji odpadów, prawidłowego wyrzucania ich do 
oznakowanych oddzielnych pojemników na surówce wtórne, czy indywidualnego 
kompostowania przy domkach jednorodzinnych – oznacza to aktywne włączenie się 
mieszkańców do realizacji gospodarki odpadami 

- likwidowanie szkodliwych nawyków, jak spalanie odpadów na terenie własnych posesji czy 
„podrzucania” odpadów na tzw. „dzikie wysypiska” 

- zbudowanie akceptacji społecznej dla realizowanej przez samorządy strategii gospodarki 
odpadami 

- niwelacja tzw. Efektu NIMBY (z ang. Not in my back yard), tj. strachu przed lokalizacją 
zakładu gospodarki odpadami na terenie gminy Tuczępy 

- promocja zachowań proekologicznych wśród mieszkańców obszaru, na którym wdraża się 
gospodarkę odpadami, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

 
4. ZAKRES USŁUG 
 
Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w celu 
przekonania lokalnej społeczności o słuszności wybory systemu gospodarki odpadami, opartego 
m.in. na: 

• UNIKANIU odpadów 
• wielokrotnym WYKORZYSTANIU produktu 
• ponownym PRZETWARZANIU odpadów (RECYKLING) 
• składowaniu (w oczekiwaniu na technologię) 
• składowaniu bezpiecznego balastu (końcowe). 

 
Zadaniem Wykonawcy w oparciu o przeprowadzoną kampanię jest także zniwelowanie efektu 
NIMBY (Not In My Back Yard), czyli psychologicznego oporu przed lokalizowaniem inwestycji z 
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zakresu ochrony środowiska w najbliższych okolicach oraz upowszechnienie ekologicznych 
nawyków wśród wszystkich mieszkańców miast i gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczepy”. 
 
Wprowadzenie działań związanych z gospodarką odpadami wymaga akceptacji przez 
mieszkańców na dwóch poziomach: 
 
POZIOM PIERWSZY - akceptacja 
Akceptacji samej koncepcji systemu gospodarki odpadami opartego na unikaniu odpadów, 
segregacji, zrozumienia, że jest on z jednej strony sensowny i przemyślany, a z drugiej – że jest 
konieczny i leży w interesie wszystkich mieszkańców gmin objętych Projektem, a pieniądze wydane 
na jego wprowadzenie nie będą zmarnowane. 
 
POZIOM DRUGI – ZMIANY ZACHOWAŃ 
Zmiany wzoru codziennych, powszechnych zachowań, upowszechniania nawyków segregacji 
odpadów, które to zachowania będą podstawą efektywności całego systemu gospodarki odpadami.  
 
 
Kampanię edukacyjną na terenie gmin objętych Projektem Wykonawca będzie prowadził na dwóch 
zasadniczych poziomach: 

- działania edukacyjne w szkołach 
- działania edukacyjno-informacyjne dla dorosłych uczestników procesu wdrażania 

gospodarki odpadami. 
W wyniku poprawy świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
gmin nastąpi wzrost ilości zbieranych surowców wtórnych, które zostaną przekazane do ponownego 
przetwarzania a nie trafia do lasów lub w inne miejsca wartościowe krajobrazowo, powodując ich 
zniszczenie i degradację.  
 
Podstawowe cele, a zarazem korzyści wynikające z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to 
przede wszystkim: 

Ø zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, 
Ø zmniejszenie szkodliwości tych odpadów, 
Ø pozyskanie surowców wtórnych, 
Ø zapobieżenie powstawania „dzikich wysypisk śmieci” 

 
Działalność Wykonawcy w zakresie kampanii edukacyjnej będzie podzielona na III etapy. W 
pierwszym etapie, Wykonawca opracuje program Kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarki 
odpadami. Program Kampanii edukacyjnej będzie obejmował cały okres realizacji Umowy z 
podziałem na poszczególne Etapy.  
 
W ramach każdego z etapów Wykonawca wykona następujące zadania: 
 

1. zaprojektowanie i wydruk materiałów promujących selektywna zbiórkę odpadów i 
informujących o celach i zasadach właściwej gospodarki odpadami oraz materiałów 
reklamowo – promocyjnych w tym:  

− Ulotki informujące o celach i zasadach właściwej gospodarki odpadami 
− Ulotki promujące zachowania proekologiczne. 
− Plakat promujący selektywna zbiórkę odpadów. 
− Broszura dotycząca gospodarki odpadami. 
− Kalendarz promujący selektywną zbiórkę odpadów,  
− Zeszyty z okładka posiadającą kolorowy nadruk dotyczący zagospodarowania 

odpadów zbiórki surowców wtórnych oraz korzyści wynikających z odzysku 
surowców wtórnych, 

− Kubek,  
− Brelok Smycz do kluczy,  
− Długopis  
− Torba papierowa 
− Torba ekologiczna 

2. Zamieszczanie informacji w prasie o działaniach dotyczących gospodarki odpadami oraz 
działaniach edukacyjnych 

3. Zorganizowanie Akcji – „Czysta Gmina – Wiosenne Sprzątanie” 
4. Przygotowanie filmu ukazującego problematykę gospodarki odpadami oraz promującego 

selektywna zbiórkę odpadów 
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5. Zorganizowanie konkursu na zbiórkę surowców wtórnych – „Ziemia nie da sobie rady 
segregujmy więc odpady” 

6. Zorganizowanie konkursu plastycznego – „Dobre Rady na odpady” 
7. Zorganizowanie wyjazdu do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
8. Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli (szkolnych koordynatorów kampanii edukacyjnej) 
9. Zorganizowanie wręczania nagród w ramach konkursów 
10. Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami na terenie gmin objętych Projektem 

 
 
Kolejność działań Wykonawcy przedstawia się następująco: 
 

4.1. Opracowanie Programu Kampanii edukacyjnej 
 
Program Kampanii edukacyjnej powinien uwzględniać działania podejmowane na szczeblu 
samorządowym, programy i wytyczne w zakresie gospodarki odpadami. Program powinien 
przewidywać formę komunikacji programu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem: 
 
Ø środków masowego przekazu, w tym przekazów w radiu i telewizji (wraz z przykładami 

działań mających na celu edukowanie ludności, dotarcie do różnych grup społecznych, 
wiekowych, itp.), 

Ø kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie ekologii oraz gospodarki odpadami (uwzględniając 
różne formy zajęć szkolnych i konkursów). 

 
Wykonawca powinien opracować harmonogram wdrażania programu Kampanii edukacyjnej. W 
Programie powinno być wyszczególnione, jakie działania i kiedy powinny być podjęte w 
poszczególnych gminach i wskazanie na podmiot, który powinien zajmować się ich realizacją. 
Wykonawca, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego scenariusza, opracowuje – w 
ramach programu kampanii edukacyjnej – harmonogram oraz szczegółowy zakres konkursów, 
szkoleń i/lub innych wydarzeń, jakie mają się odbyć w ramach I, II i III etapu Kampanii 
edukacyjnej.  
 
Program Kampanii edukacyjnej będzie określał ponadto szczegółowe kwestie dotyczące ilości 
niezbędnych materiałów edukacyjnych oraz promujących akcję edukacji ekologicznej, a także 
parametry techniczne materiałów przewidzianych do druku oraz format materiałów 
przekazywanych Zamawiającemu w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż wersja elektroniczna 
opracowanych materiałów musi być edytowalna dla Zamawiającego oraz z zastrzeżeniem, iż prawa 
autorskiego do opracowanych materiałów przechodzą na Zamawiającego. Kwestie techniczne 
zostają ustalone w porozumieniu z Zamawiającym. 
 
Program Kampanii edukacyjnej podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego. Termin 
przekazania ostatecznej i uzgodnionej (bez uwag) wersji Programu: 2 miesiące od dnia podpisania 
umowy. 
Forma przekazania wersji ostatecznej: 
Ø Forma papierowa - wydruk 2 egzemplarzy 
Ø Forma elektroniczna: Elementy tekstowe - *.doc, *.pdf. Materiały graficzne powinny zostać 

przygotowane w formacie do wydruku (*.pdf) oraz formacie umożliwiającym edycję. 
 
Po zatwierdzeniu Programu Kampanii edukacyjnej Wykonawca przystąpi do poniższych działań dla 
każdego z etapów osobno. 
 

4.2. Opracowanie materiałów promujących selektywna zbiórkę odpadów i 
informujących o celach i zasadach właściwej gospodarki odpadami oraz 
materiałów reklamowo – promocyjnych 

 
Jednym z elementów kampanii edukacyjnej jest opracowanie materiałów edukacyjnych w tym 
m.in.: ulotek, plakatów, broszur, zeszytów itp. skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży, w 
tym również do dorosłych mieszkańców gmin.  
W materiałach promujących selektywna zbiórkę odpadów i informujących o celach i zasadach 
właściwej gospodarki odpadami oraz materiałach reklamowo – promocyjnych będą zawarte m.in. 
informacje dotyczące zasad prawidłowej gospodarki odpadami w tym selektywnej zbiórki odpadów. 
Wykonawca opracuje następujące materiały edukacyjne: 
Ø Ulotki informujące o celach i zasadach właściwej gospodarki odpadami, w ilości – 23 000 

szt.: format A4, falcowanie na 3 do środka, papier kreda, druk dwustronny pełny kolor 
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Ø Ulotki promujące zachowania proekologiczne. w ilości – 23 000 szt. format A6, papier 
kreda, druk dwustronny pełny kolor 

Ø Plakat promujący selektywna zbiórkę odpadów,  w ilości – 4 000 szt.: format A2, papier 
kreda, pełny kolor 

Ø Broszura dotycząca gospodarki odpadami, w ilości – 4 000 szt.: format A5 składany na A6 
papier kreda, druk dwustronny pełny kolor    

Ø Kalendarz promujący selektywną zbiórkę odpadów, w ilości – 1 300 szt. Kalendarz 
trójdzielny: Główka kalendarza: druk - pełen kolor (CMYK), wymiary: szer. 320 mm, 
wys. 230 mm, folia błyszcząca, opcja płaska Kalendarium: papier offset 80 g, druk 
dwukolorowy (czarno-czerwony), język polski i angielski, numeracja tygodni, polskie 
imieniny, wymiary: szerokość 290 mm, wysokość 138 mm, trzy odrębne kalendaria po 12 
kartek, łączenie na spirale (co zapobiega odpadaniu kalendarium) Plecy pod 
kalendarium: druk - pełen kolor (CMYK), wymiar jednych pleców szerokość 320 mm, 
wysokość 200 mm, 3 x plecy połączone spiralą, miejsce na reklamę szerokość 320 mm, 
wysokość około 60 mm, po bokach kalendarium paski pionowe o szerokości 15 mm z 
każdej strony Wykończenie kalendarza: wymiar całkowity: szerokość 320 mm, długość 
830 mm, druk na podkładzie pełen kolor (CMYK), trzy miejsca na reklamę pod kalendarium 
o wymiarach szer. 320 mm, wys. 60 mm, całość pokryta folią błyszczącą, opaska z 
przesuwnym okienkiem (domyślnie w kolorze czerwonym) 

Ø Zeszyty z okładka posiadającą kolorowy nadruk dotyczący zagospodarowania odpadów 
zbiórki surowców wtórnych oraz korzyści wynikających z odzysku surowców wtórnych, w 
ilości – 13 000 szt. format A5, w kratkę z marginesem, Papier okładka: Kreda 170 g/m2  
Druk okładka: dwustronny wielokolorowy, grubość – 32 kartkowy 

Ø Kubek, w ilości – 1300 szt. kubek szklany satynowany o klasycznym kształcie, satynowany, 
bezbarwny, wysokość: ok. 100 mm, pojemność: ok. 300 ml, średnica: ok. 80 mm 
zdobienie: nadruk z wypałem w temperaturze 800°C 

Ø Brelok w ilości – 1300 szt. Brelok z mini latarką LED. Wykonany z plastiku. Baterie są 
dołączone do produktu.  

Ø Smycz do kluczy, w ilości – 1300 szt. Smycz reklamowa zakończona plastikową klamerką, 
metalowym karabińczykiem i zaczepem do telefonu komórkowego, nadruk dwustronny full 
kolor,  szerokość 20 mm,  długość smyczy po złożeniu: +/- 50cm 

Ø Długopis – 1300 szt. Przyjazny środowisku długopis, wykonany z drewna i plastikowych 
biodegradowalnych elementów. Niebieski wkład. Wymiary: ok.: 13,4x1,1x1,1 cm kolor: 
beżowy + zielony 

Ø Torba papierowa w ilości – 1300 szt. Ekologiczna torba z papieru, prążek 120 g/m2 z 
uchwytem papierowym skręcanym ,nadruk dwustronny jednokolorowy, Wymiary szer. ok.  
24 cm., spód: ok. 9 cm , wys. ok. 33 cm, dno oraz górna krawędź torby wzmocnione 
kartonikiem 

Ø Torba ekologiczna, w ilości – 1950 szt. Torba ekologiczna wielorazowa z polipropylenu z 
usztywnionym dnem, nadruk dwustronny jednokolorowy Wymiary szer. ok.  32 cm., 
głębokość: ok. 22 cm , wys. ok. 28 cm, 
 

Wszystkie materiały powinny na okładce zawierać takie elementy jak emblemat UE, Odwołanie 
słowne do UE, odwołanie słowne do Funduszu Spójności logo POIiŚ (opcjonalnie – hasło 
promocyjne). 
 
Wykonawca powinien przygotować projekty wszystkich materiałów edukacyjnych i przedstawić do 
akceptacji Zamawiającemu. Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego Wykonawca dopiero 
może przystąpić do realizacji. Materiały graficzne powinny zostać przygotowane w formacie do 
wydruku (*.pdf) oraz formacie umożliwiającym edycję. Wykonawca zaprojektuje i wykona 
materiały edukacyjne dla każdego z etapów osobno. 
 
Wszystkie materiały edukacyjne zostaną przekazane uczestnikom Programu edukacyjnego tj. do 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również do pozostałych instytucji działających na terenie gmin 
objętych programem.  
  

4.3. Zamieszczanie informacji w prasie o działaniach dotyczących gospodarki 
odpadami oraz o działaniach edukacyjnych 

 
Wykonawca zamieści w prasie regionalnej  informacje ( min.6 modułów)  o prowadzonej Kampanii 
edukacyjnej podając jednocześnie informacje o konkursach, akcjach i szkoleniach prowadzonych w 
ramach Kontraktu. Przewiduje się, że informacje do prasy powinny być podawane dwukrotnie w 
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ramach każdego etapu tj.: na początku i końcu I etapu, II etapu i III etapu. Łącznie tj. 6 artykułów 
prasowych w ciągu trwania całej Kampanii edukacyjnej. 
 

4.4. Zorganizowanie Akcji – „Czysta Gmina - Wiosenne Sprzątanie”  
 
4.4.1.  Cel akcji 
 

a) Zaangażowanie w działania prowadzące do polepszenia stanu środowiska naturalnego w 
gminach, 

b) Podnoszenie świadomości ekologicznej z zakresu: 
Ø  konieczności poszanowania zasobów przyrody, 
Ø odpowiedzialnej konsumpcji, 
Ø dbałości i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

 
Akcja – „Czysta gmina” – Wiosenne sprzątanie służy w pierwszym rzędzie społecznej edukacji 
ekologicznej, kładąc nacisk nie tylko na uprzątanie śmieci, ale na działania promujące nie 
śmiecenie i poszanowanie dla środowiska. Wykonawca powinien ogłosić i przeprowadzić Akcje w 
terminie kwiecień - maj dla każdego z III etapów osobno.  
 
4.4.2. Przebieg akcji 

 
Akcja zostanie zorganizowana głównie w przedszkolach (ok. 36 placówek), szkołach podstawowych 
(ok. 68 placówek) i gimnazjum (ok. 27 placówek) łącznie tj. około 131 placówek oświatowych. 
Udział w Akcji weźmie około 10 000 uczniów. Wykonawca zakupi i przekaże placówkom 
oświatowym worki do zbiórki odpadów oraz rękawice. Łącznie na potrzeby Akcji zostanie zakupione 
24 600 szt. worków oraz 98 400 szt. rękawic. Każda placówka będzie sprzątała okolice swojej 
szkoły oraz tereny specjalnie wyznaczone w tym celu przez władze gminy. O planowanej akcji 
powiadomione zostaną odpowiednie służby: policja, straż pożarna, służba zdrowia, które czuwać 
będą nad bezpieczeństwem uczestników. Wykonawca dopilnuje aby zebrane śmieci nie zostały 
pozostawione na miejscu zbiórki po zakończeniu akcji, tylko zagospodarowane w odpowiedni 
sposób przez służby komunalne wspierające całą akcję.  
 
4.4.3 Informacja o Akcji – „Czysta Gmina – Wiosenne Sprzątanie”  

 
Wykonawca o Akcji – „Czysta Gmina – Wiosenne Sprzątanie” poinformuje bezpośrednio 
Wójtów/Burmistrzów, natomiast Wójtowie/Burmistrzowie poinformują Dyrektorów poszczególnych 
placówek oświatowych z terenu gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. 
 

4.5.  Film ukazujący problematykę gospodarki odpadami oraz promujący 
selektywna zbiórkę odpadów 

 
Wdrożenie i prowadzenie programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych zależy w dużej mierze 
od akceptacji i aktywności społeczności lokalnej, w tym celu niezbędne jest przygotowanie 
odpowiedniego filmu ukazującego problematykę gospodarki odpadami, oraz promującego 
selektywną zbiórkę odpadów. 
 
Film ukazujący problematykę gospodarki odpadami i promujący selektywna zbiórkę odpadów 
powinien być krótki (ok. 10 min.) i zrozumiały dla każdego. Film powinien być tak opracowany aby, 
w tak krótkim czasie zdołał zaprezentować konkretny problem z dziedziny zarządzania odpadami. 
 
Film ma być realizowany według scenariusza zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
 
Koszt realizacji filmu ma uwzględniać: zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej płyty i okładki, 
przekazanie wersji elektronicznej (w formacie *.cdr) projektu graficznego szaty płyty i okładki. 
Zamawiający powinien dysponować autorskimi prawami majątkowymi do powielania, kolportażu, 
niezbędnymi do dalszej eksploatacji materiału.  
 
Film zostanie wykorzystany do celów edukacyjnych i będzie przedstawiany podczas 
organizowanych szkoleń, spotkań itp.  
Film zostanie przygotowany dla każdego z III etapów o różnej tematyce i zostanie przekazany w 
wersji elektronicznej w ilości – 40 szt. z możliwością powielania. 
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4.6. Zorganizowanie konkursu na zbiórkę surowców wtórnych; „Ziemia nie da 
sobie rady segregujmy więc odpady” 

 
Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych; „Ziemia nie da sobie rady segregujmy więc odpady” 
zostanie zorganizowany w każdym z III etapów. 
 
 
4.6.1. Cel konkursu: 

 
• wytworzenie nawyku ładu i porządku, 
• uświadomienie możliwości osobistego włączenia się dzieci, młodzieży i dorosłych do 

starań o zmniejszenie ilości odpadów oraz ich właściwego zagospodarowania, 
• uruchomienie w szkole systemu selektywnej zbiórki odpadów: butelek typu PET, 

opakowań ze szkła białego i kolorowego oraz papieru, 
• utrwalenie zdobytych wiadomości poprzez systematyczne, praktyczne działanie 

związane z selektywną zbiórką odpadów, 
• zwrócenie uwagi na konieczność oszczędnego korzystania z materiałów, 

segregowania odpadów i rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi, 
• utrwalenie świadomości zagrożenia dla środowiska płynącego z nadmiaru 

wytwarzanych odpadów, 
• kształtowanie przekonania, że dotychczasowe metody pozbywania się odpadów są 

nieefektywne, a w dłuższym okresie czasu wręcz niebezpieczne dla środowiska i 
mieszkańców, 

• doprowadzenie do zmiany postaw mieszkańców, aby poprzez zaangażowanie szkoły 
i uczniów, aby przywiązywali oni wagę do selektywnej zbiórki odpadów. 

• wzrost świadomości mieszkańców gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy” w zakresie możliwości odzysku surowców wtórnych, 

• aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie zagospodarowania odpadów, 
• uświadomienie korzyści wynikających z osobistego czynnego udziału społeczeństwa 

przy odzysku surowców wtórnych i zagospodarowaniu odpadów, 
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i 

geograficzne, w którym człowiek żyje, oraz przekonanie do uczestnictwa w 
rozwiązywaniu problemów najbliższego środowiska, 

• kształtowanie postaw proekologicznych i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za 
działania podejmowane w środowisku w zakresie sposobów rozwiązywania 
problemu. zmniejszania ilości śmieci, 

• zrozumienie znaczenia odzysku surowców wtórnych dla środowiska /segregacja 
śmieci/. 
 

4.6.2. Adresaci konkursu: 
 

Projekt adresowany będzie głównie jest do przedszkoli (ok. 36 placówek), szkół podstawowych (ok. 
68 placówek), gimnazjum (ok. 27 placówek) i szkół ponadgimnazjalnych (ok. 10 placówek) łącznie 
tj. około 141 placówek oświatowych oraz strażaków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu gmin wspólnie realizujących Projekt pn: „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” (ok. 180 Jednostek OSP). 
  
4.6.3. Odbiór surowców wtórnych: 

 
W ramach konkursu Wykonawca zakupi worki do selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na: 
makulaturę, plastik, szkło białe, szkło kolorowe. Każda placówka oświatowa biorąca udział w 
konkursie jak i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzyma worki do zbiórki surowców – łącznie 
Wykonawca zakupi 30 000 szt. worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Wszystkie 
surowce wtórne zostaną odebrane przez służby komunalne działające na terenie danej gminy. 
 
4.6.4. Nagrody w konkursie na zbiórkę selektywną odpadów „Ziemia nie da sobie rady 

segregujmy więc odpady” 
 
Wykonawca zakupi nagrody w ramach konkursu z uwzględnieniem I miejsca, dwóch 
równorzędnych II miejsc, trzech równorzędnych III miejsc z podziałem na przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Proponuje się następujący podział nagród: 
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Przedszkola 
v I miejsce – aparat fotograficzny, łącznie – 1 szt.  (Dane techniczne: rozdzielczość min 12 

mln pikseli, zbliżenie optyczne min: 30 x  zbliżenie cyfrowe min: 4 x , optyczny  stabilizator 
obrazu, menu w języku polskim, automatyczne ustawianie ostrości, wielkość ekranu LCD 3 
cale,  wbudowana pamięć, wielkość wbudowanej pamięci min: 20 MB, standardy zapisu 
zdjęć: JPEG, Kolor obudowy: dowolny,  Zasilanie: akumulator, Wyposażenie: 
oprogramowanie, karta pamięci min 1 GB, instrukcja obsługi w języku polskim, pasek, 
kabel AV,  kabel USB,  karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy)   

v 2 równorzędne II miejsca – drukarka atramentowa A3, łącznie -  2 szt. (Dane techniczne: 
Technologia druku: atramentowa,  Format druku: A4,  Rozdzielczość w czerni : 4800 x 2400 
dpi,  Rozdzielczość w kolorze: 4800x2400 dpi, Szybkość druku w czerni: min 30 str./min,  
Szybkość druku w kolorze: min 30 str./min,  Złącze USB 2.0,  Wyposażenie: instrukcja 
obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy) 

v 3 równorzędne III miejsca – skaner, łącznie – 3 szt. (Dane techniczne: Typ skanera: płaski,  
Źródło światła: LED, Głębia koloru: 48 bitów, Głębia szarości: 16 bitów, Szybkość 
skanowania maksymalnego formatu: ok. 20 s, Maksymalny format skanowania: A4, Złącze 
USB 2.0, Kolor obudowy: dowolny, Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, 
karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy) 

 
Szkoły podstawowe 
v I miejsce – aparat fotograficzny, łącznie – 1 szt. (Dane techniczne: rozdzielczość min 12 

mln pikseli, zbliżenie optyczne min: 30 x  zbliżenie cyfrowe min: 4 x , optyczny  stabilizator 
obrazu, menu w języku polskim, automatyczne ustawianie ostrości, wielkość ekranu LCD 3 
cale,  wbudowana pamięć, wielkość wbudowanej pamięci min: 20 MB, standardy zapisu 
zdjęć: JPEG, Kolor obudowy: dowolny,  Zasilanie: akumulator, Wyposażenie: 
oprogramowanie, karta pamięci min 1 GB, instrukcja obsługi w języku polskim, pasek, 
kabel AV,  kabel USB,  karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy)  

v 2 równorzędne II miejsca – drukarka atramentowa A3, łącznie -  2 szt. (Dane techniczne: 
Technologia druku: atramentowa,  Format druku: A4,  Rozdzielczość w czerni : 4800 x 2400 
dpi,  Rozdzielczość w kolorze: 4800x2400 dpi, Szybkość druku w czerni: min 30 str./min,  
Szybkość druku w kolorze: min 30 str./min,  Złącze USB 2.0,  Wyposażenie: instrukcja 
obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy) 

v 3 równorzędne III miejsca – skaner, łącznie – 3 szt. (Dane techniczne: Typ skanera: płaski, 
Źródło światła: LED, Głębia koloru: 48 bitów, Głębia szarości: 16 bitów, Szybkość 
skanowania maksymalnego formatu: ok. 20 s, Maksymalny format skanowania: A4, Złącze 
USB 2.0, Kolor obudowy: dowolny, Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, 
karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy) 

 
Gimnazjum 
v I miejsce – aparat fotograficzny, łącznie – 1 szt. (Dane techniczne: rozdzielczość min 12 

mln pikseli, zbliżenie optyczne min: 30 x  zbliżenie cyfrowe min: 4 x , optyczny  stabilizator 
obrazu, menu w języku polskim, automatyczne ustawianie ostrości, wielkość ekranu LCD 3 
cale,  wbudowana pamięć, wielkość wbudowanej pamięci min: 20 MB, standardy zapisu 
zdjęć: JPEG, Kolor obudowy: dowolny,  Zasilanie: akumulator, Wyposażenie: 
oprogramowanie, karta pamięci min 1 GB, instrukcja obsługi w języku polskim, pasek, 
kabel AV,  kabel USB,  karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy)  

v 2 równorzędne II miejsca – drukarka atramentowa A3, łącznie -  2 szt. (Dane techniczne: 
Technologia druku: atramentowa,  Format druku: A4,  Rozdzielczość w czerni : 4800 x 
2400 dpi,  Rozdzielczość w kolorze: 4800x2400 dpi, Szybkość druku w czerni: min 30 
str./min,  Szybkość druku w kolorze: min 30 str./min,  Złącze USB 2.0,  Wyposażenie: 
instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy) 

v 3 równorzędne III miejsca – skaner, łącznie – 3 szt. (Dane techniczne: Typ skanera: płaski, 
Źródło światła: LED, Głębia koloru: 48 bitów, Głębia szarości: 16 bitów, Szybkość 
skanowania maksymalnego formatu: ok. 20 s, Maksymalny format skanowania: A4, Złącze 
USB 2.0, Kolor obudowy: dowolny, Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, 
karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy) 

 
Szkoły ponadgimnazjalne 
v I miejsce – aparat fotograficzny, łącznie – 1 szt.  (Dane techniczne: rozdzielczość min 12 

mln pikseli, zbliżenie optyczne min: 30 x  zbliżenie cyfrowe min: 4 x , optyczny  stabilizator 
obrazu, menu w języku polskim, automatyczne ustawianie ostrości, wielkość ekranu LCD 3 
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cale,  wbudowana pamięć, wielkość wbudowanej pamięci min: 20 MB, standardy zapisu 
zdjęć: JPEG, Kolor obudowy: dowolny,  Zasilanie: akumulator, Wyposażenie: 
oprogramowanie, karta pamięci min 1 GB, instrukcja obsługi w języku polskim, pasek, 
kabel AV,  kabel USB,  karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy)   

v 2 równorzędne II miejsca – drukarka atramentowa A3, łącznie -  2 szt. (Dane techniczne: 
Technologia druku: atramentowa,  Format druku: A4,  Rozdzielczość w czerni : 4800 x 
2400 dpi,  Rozdzielczość w kolorze: 4800x2400 dpi, Szybkość druku w czerni: min 30 
str./min,  Szybkość druku w kolorze: min 30 str./min,  Złącze USB 2.0,  Wyposażenie: 
instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy) 

v 3 równorzędne  III miejsca – skaner, łącznie – 3 szt. (Dane Techniczne: Typ skanera: 
płaski, Źródło światła: LED, Głębia koloru: 48 bitów, Głębia szarości: 16 bitów, Szybkość 
skanowania maksymalnego formatu: ok. 20 s, Maksymalny format skanowania: A4, Złącze 
USB 2.0, Kolor obudowy: dowolny, Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, 
karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy) 

 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
v I miejsce – kamera cyfrowa, łącznie – 1 szt. (Dane techniczne: Nośnik - rodzaj: karta 

pamięci - pojemność: min 16 GB, Rozdzielczość: min 2,37 mln pikseli, - zbliżenie optyczne: 
min 10 x  - zbliżenie cyfrowe: min  200 x ,- stabilizator obrazu:  optyczny; Nagrywanie 
filmów: - jakość zapisu  HD - maksymalny czas nagrania 12 godzin,- automatyczny balans 
bieli,- narywanie w trybie 16:9; Wielkość ekranu LCD : 3 cale; Rozdzielczość ekranu 230 
tys. pikseli dotykowy ekran; Menu w języku polskim; Kolor obudowy: dowolny; 
Wyposażenie:  akumulator, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel AV, kabel USB, karta 
gwarancyjna, oprogramowanie, osłona obiektywu, zasilacz sieciowy; Gwarancja:  12 m-cy)     

v 2 równorzędne II miejsca – aparat fotograficzny, łącznie -  2 szt. (Dane techniczne: 
rozdzielczość min 12 mln pikseli, zbliżenie optyczne min: 30 x  zbliżenie cyfrowe min: 4 x , 
optyczny  stabilizator obrazu, menu w języku polskim, automatyczne ustawianie ostrości, 
wielkość ekranu LCD 3 cale,  wbudowana pamięć, wielkość wbudowanej pamięci min: 20 
MB, standardy zapisu zdjęć: JPEG, Kolor obudowy: dowolny,  Zasilanie: akumulator, 
Wyposażenie: oprogramowanie, karta pamięci min 1 GB, instrukcja obsługi w języku 
polskim, pasek, kabel AV,  kabel USB,  karta gwarancyjna, Gwarancja: 12 m-cy)   

v 3 równorzędne III miejsca – torba medyczna – zestaw ratowniczy, łącznie – 3 szt. Torba – 
wykonana z tkaniny wodoodpornej o niskiej ścieralności. Uchwyty umożliwiające transport 
zestawu w ręku i na ramieniu. Opatrunki znajdujące się w torbie są przejrzyście 
rozmieszczone, z łatwym dostępem do niezależnych przegród. Użyty materiał oraz 
rozwiązania konstrukcyjne charakteryzują się łatwością dezynfekcji i prania.  
SKŁAD ZESTAWU: 1. Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych. 2. Prowadzenie 
oddechu kontrolowanego lub wspomaganego - rurki ustno-gardłowe (2 rozmiary)- worek 
samorozprężalny - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i 
rezerwuarem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym nie załamującym długości 2 m i 
maskami twarzowymi obrotowymi o 360 stopni całkowicie przezroczystymi, rozmiar nr 5 
(duża) i nr 3 (mała) 3. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć - 
kołnierz szyjny regulowany: dla dorosłych – 1 szt. dla dzieci – 1 szt. - zestaw szyn typu 
Kramera w powleczeniu miękkim tworzywem nie przepuszczalnym dla płynów, wydzielin i 
wydalin, zmywalnych środkami dezynfekcyjnymi – 2 szt. 4. Zapewnienie komfortu 
termicznego - folia aluminiowa „folia życia” dwustronna termoregulacyjna komplet 5 szt. 5. 
Opatrywanie oparzeń - opatrunki schładzająco - łagodzące hydrożelowe o 
wymiarach:10x10 cm – 2 szt. 6. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran a) opatrunki: - 
osobisty - 2 szt. - kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm - 5 szt. - kompresy gazowe jałowe 
5 cm x 5 cm - 5 szt. - gaza opatrunkowa 1m2 - 2 szt. - gaza opatrunkowa ¼ m2 - 2 szt.- 
opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm - 4 szt. - opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 
- 8 szt. - chusta trójkątna - 4 szt. - bandaż elastyczny o szer. 10 cm - 3 szt. - bandaż 
elastyczny o szer. 12 cm - 3 szt. - siatka opatrunkowa nr 1 - 2 szt. - siatka opatrunkowa nr 
2 - 2 szt. - siatka opatrunkowa nr 3 - 2 szt. - siatka opatrunkowa nr 6 - 2 szt. - przylepiec 
z opatrunkiem 6 cm x 1 m - 1 szt. - przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m - 2 szt. b) zestaw 
uzupełniający: - rękawiczki gumowe jednorazowe nr 8 - 5 par - worek plastikowy na 
odpady - 5 szt. - płyn do dezynfekcji rąk - 1 szt. - nożyczki ratownicze - 1 szt. - nóż do 
cięcia pasów - 1 szt. - folia do przykrywania zwłok - 3 szt. Zestaw umieszczony w 
torbie/plecaku. 
 

Jednocześnie Wykonawca zakupi nagrody - wyróżnienia indywidualne dla uczniów, którzy osiągnęli 
najlepsze efekty oraz strażaków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zbieraniu surowców 
wtórnych. Nagrody zostaną podzielone osobno w kategorii: 



 

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  Strona 15 z 20 
 

Kontrakt nr 06: Kampania edukacyjna  w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy 
 

a) przedszkola – Mp4, w ilości –  15 sz. (Dane Techniczne: Pojemność pamięci: min 4 GB, 
Wyświetlacz: kolorowy LCD, Przekątna ekranu: 3 cale, Możliwość połączenia z komputerem 
USB 2.0, Wbudowane radio, Standardy odtwarzania dźwięku: MP3 , WMA, Wbudowany 
dyktafon, Odtwarzanie obrazu, Zasilanie – wbudowany akumulator, Czas pracy do min 20 
godz., Ładowanie akumulatorów przez port USB, Blokada przycisków, Menu w języku 
polskim, Kolor: dowolny, Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, 
karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie na płycie CD, słuchawki, Gwarancja: 12 
m-cy) 

b) szkoły podstawowe – Mp4, w ilości 25 szt. (Dane Techniczne: Pojemność pamięci: min 4 
GB, Wyświetlacz: kolorowy LCD, Przekątna ekranu: 3 cale, Możliwość połączenia z 
komputerem USB 2.0, Wbudowane radio, Standardy odtwarzania dźwięku: MP3 , WMA, 
Wbudowany dyktafon, Odtwarzanie obrazu, Zasilanie – wbudowany akumulator, Czas pracy 
do min 20 godz., Ładowanie akumulatorów przez port USB, Blokada przycisków, Menu w 
języku polskim, Kolor: dowolny, Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, kabel 
USB, karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie na płycie CD, słuchawki, Gwarancja: 
12 m-cy) 

c) gimnazjum – Mp4, w ilości 15 szt. (Dane Techniczne: Pojemność pamięci: min 4 GB, 
Wyświetlacz: kolorowy LCD, Przekątna ekranu: 3 cale, Możliwość połączenia z komputerem 
USB 2.0, Wbudowane radio, Standardy odtwarzania dźwięku: MP3 , WMA, Wbudowany 
dyktafon, Odtwarzanie obrazu, Zasilanie – wbudowany akumulator, Czas pracy do min 20 
godz., Ładowanie akumulatorów przez port USB, Blokada przycisków, Menu w języku 
polskim, Kolor: dowolny, Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, 
karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie na płycie CD, słuchawki, Gwarancja: 12 
m-cy) 

d) szkoły ponadgimnazjalne – Mp4, w ilości –  5 szt. (Dane Techniczne: Pojemność pamięci: 
min 4 GB, Wyświetlacz: kolorowy LCD, Przekątna ekranu: 3 cale, Możliwość połączenia z 
komputerem USB 2.0, Wbudowane radio, Standardy odtwarzania dźwięku: MP3 , WMA, 
Wbudowany dyktafon, Odtwarzanie obrazu, Zasilanie – wbudowany akumulator, Czas pracy 
do min 20 godz., Ładowanie akumulatorów przez port USB, Blokada przycisków, Menu w 
języku polskim, Kolor: dowolny, Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, kabel 
USB, karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie na płycie CD, słuchawki, Gwarancja: 
12 m-cy) 

e) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - torba medyczna – zestaw ratowniczy, w ilości 5 szt. 
Torba – wykonana z tkaniny wodoodpornej o niskiej ścieralności. Uchwyty umożliwiające 
transport zestawu w ręku i na ramieniu. Opatrunki znajdujące się w torbie są przejrzyście 
rozmieszczone, z łatwym dostępem do niezależnych przegród. Użyty materiał oraz 
rozwiązania konstrukcyjne charakteryzują się łatwością dezynfekcji i prania. SKŁAD 
ZESTAWU: 1. Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych. 2. Prowadzenie oddechu 
kontrolowanego lub wspomaganego - rurki ustno-gardłowe (2 rozmiary)- worek 
samorozprężalny - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i 
rezerwuarem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym nie załamującym długości 2 m i 
maskami twarzowymi obrotowymi o 360 stopni całkowicie przezroczystymi, rozmiar nr 5 
(duża) i nr 3 (mała) 3. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć - 
kołnierz szyjny regulowany: dla dorosłych – 1 szt. dla dzieci – 1 szt. - zestaw szyn typu 
Kramera w powleczeniu miękkim tworzywem nie przepuszczalnym dla płynów, wydzielin i 
wydalin, zmywalnych środkami dezynfekcyjnymi – 2 szt. 4. Zapewnienie komfortu 
termicznego - folia aluminiowa „folia życia” dwustronna termoregulacyjna komplet 5 szt. 5. 
Opatrywanie oparzeń - opatrunki schładzająco - łagodzące hydrożelowe o 
wymiarach:10x10 cm – 2 szt. 6. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran a) opatrunki: - 
osobisty - 2 szt. - kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm - 5 szt. - kompresy gazowe jałowe 
5 cm x 5 cm - 5 szt. - gaza opatrunkowa 1m2 - 2 szt. - gaza opatrunkowa ¼ m2 - 2 szt.- 
opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm - 4 szt. - opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 
- 8 szt. - chusta trójkątna - 4 szt. - bandaż elastyczny o szer. 10 cm - 3 szt. - bandaż 
elastyczny o szer. 12 cm - 3 szt. - siatka opatrunkowa nr 1 - 2 szt. - siatka opatrunkowa nr 
2 - 2 szt. - siatka opatrunkowa nr 3 - 2 szt. - siatka opatrunkowa nr 6 - 2 szt. - przylepiec 
z opatrunkiem 6 cm x 1 m - 1 szt. - przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m - 2 szt. b) zestaw 
uzupełniający: - rękawiczki gumowe jednorazowe nr 8 - 5 par - worek plastikowy na 
odpady - 5 szt. - płyn do dezynfekcji rąk - 1 szt. - nożyczki ratownicze - 1 szt. - nóż do 
cięcia pasów - 1 szt. - folia do przykrywania zwłok - 3 szt. Zestaw umieszczony w 
torbie/plecaku. 

 
4.6.5. Informacje o Konkursie na zbiórkę selektywną odpadów „Ziemia nie da sobie rady 

segregujmy więc odpady” 
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Wykonawca o Konkursie na zbiórkę selektywną odpadów „Ziemia nie da sobie rady segregujmy 
więc odpady” poinformuje bezpośrednio Wójtów/Burmistrzów, natomiast Wójtowie/Burmistrzowie 
poinformują Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych i Prezesów Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. 
 
4.7. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Dobre rady na odpady” 
 
Konkurs plastyczny „Dobre rady na odpady zostanie zorganizowany w każdym z III etapów. 
 
4.7.1. Cel konkursu.   
 
Ø Rozbudzanie wrażliwości ekologicznej 
Ø Rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za nasze środowisko naturalne 
Ø Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu 
Ø Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej 
Ø Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych 
 

4.7.2. Adresaci konkursu 
 

Projekt adresowany jest do przedszkoli (ok. 36 placówek), szkół podstawowych (ok. 68 placówek) 
oraz  specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (ok. 4 ośrodki) z terenu gmin wspólnie 
realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w 
Rzędowie gmina Tuczępy”. Przewiduje się, że w konkursie weźmie udział około 200 osób. 
 
4.7.3. Informacja o konkursie 

 
Wykonawca o Konkursie plastycznym z zakresu edukacji ekologicznej poinformuje bezpośrednio 
Wójtów/Burmistrzów, natomiast Wójtowie/Burmistrzowie poinformują Dyrektorów wszystkich 
przedszkoli, szkół podstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu 
gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. 
 
4.7.4 Nagrody w ramach konkursu „Dobre rady na odpady”  
 
Wykonawca zakupi nagrody w ramach konkursu. Proponuje się następujący podział nagród w 
kategorii:  
v Przedszkola – plecak + Mp4 – 10 szt. (Plecak wykonany z polyesteru posiadający jedną 

komorę główną , zapinaną na zamek. Wygodne szelki z możliwością regulacji. * Mp4 Dane 
Techniczne: Pojemność pamięci: min 4 GB, Wyświetlacz: kolorowy LCD, Przekątna ekranu: 
3 cale, Możliwość połączenia z komputerem USB 2.0, Wbudowane radio, Standardy 
odtwarzania dźwięku: MP3 , WMA, Wbudowany dyktafon, Odtwarzanie obrazu, Zasilanie – 
wbudowany akumulator, Czas pracy do min 20 godz., Ładowanie akumulatorów przez port 
USB, Blokada przycisków, Menu w języku polskim, Kolor: dowolny, Wyposażenie: instrukcja 
obsługi w języku polskim, kabel USB, karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie na 
płycie CD, słuchawki, Gwarancja: 12 m-cy) 

v Szkoła podstawowa – plecak + Mp4 – 20 szt. (Plecak wykonany z polyesteru posiadający 
jedną komorę główną , zapinaną na zamek. Wygodne szelki z możliwością regulacji. * Mp4 
Dane Techniczne:  Pojemność pamięci: min 4 GB, Wyświetlacz: kolorowy LCD, Przekątna 
ekranu: 3 cale, Możliwość połączenia z komputerem USB 2.0, Wbudowane radio, Standardy 
odtwarzania dźwięku: MP3 , WMA, Wbudowany dyktafon, Odtwarzanie obrazu, Zasilanie – 
wbudowany akumulator, Czas pracy do min 20 godz., Ładowanie akumulatorów przez port 
USB, Blokada przycisków, Menu w języku polskim, Kolor: dowolny, Wyposażenie: instrukcja 
obsługi w języku polskim, kabel USB, karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie na 
płycie CD, słuchawki, Gwarancja: 12 m-cy) 

v Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy - plecak + Mp4 – 5 szt. (Plecak wykonany z 
polyesteru posiadający jedną komorę główną , zapinaną na zamek. Wygodne szelki z 
możliwością regulacji. * Mp4 Dane Techniczne: Pojemność pamięci: min 4 GB, 
Wyświetlacz: kolorowy LCD, Przekątna ekranu: 3 cale, Możliwość połączenia z komputerem 
USB 2.0, Wbudowane radio, Standardy odtwarzania dźwięku: MP3 , WMA, Wbudowany 
dyktafon, Odtwarzanie obrazu, Zasilanie – wbudowany akumulator, Czas pracy do min 20 



 

Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  Strona 17 z 20 
 

Kontrakt nr 06: Kampania edukacyjna  w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy 
 

godz., Ładowanie akumulatorów przez port USB, Blokada przycisków, Menu w języku 
polskim, Kolor: dowolny, Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, 
karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie na płycie CD, słuchawki, Gwarancja: 12 
m-cy) 

 
4.8. Zorganizowanie wyjazdu do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
 
Wykonawca zorganizuje dla osób zainteresowanych wprowadzaniem nowoczesnych systemów 
gospodarki odpadami wyjazd do Zakładu gospodarki odpadami komunalnymi, który prowadzi 
działania w zakresie segregacji odpadów, kompostowania odpadów organicznych oraz składowania 
pozostałości tzw. „balastu” na składowisku odpadów komunalnych. Przewidziane są trzy wyjazdy po 
około 40 osób dla każdego z etapów.  
 
4.9. Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli (szkolnych koordynatorów kampanii 

edukacyjnej) 
 

Osoby, zgłoszone jako szkolny koordynator kampanii edukacyjnej jak również pozostali nauczyciele 
muszą zdobyć odpowiednią widzę z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami, w celu dalszego 
upowszechniania jej wśród dzieci młodzieży.  
W związku z tym Wykonawca zorganizuje szkolenia podczas, których w szczególności poruszy 
problematykę: rodzaju i ilości powstających odpadów na terenie Projektu, istniejących obiektów 
infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Projektu, planowanych sposobów zagospodarowania 
powstających odpadów, zagrożeń ze strony niewłaściwego postępowania z odpadami, kosztów 
związanych z gospodarką odpadami, źródeł współfinansowania zadań z dziedziny ochrony 
środowiska. 

Po przebytych szkoleniach nauczyciele będą organizować lekcje tematyczne oraz apele na 
temat zasadności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przedstawiać będą również korzyści 
ekologiczne i finansowe wynikające ze zbiórki surowców wtórnych, a także celowość ochrony 
środowiska na terenie własnej gminy. Przeprowadzać będą również testy sprawdzające wiedzę 
uczniów będzie to wpływało na to, iż dzieci będą samodzielnie dochodziły do określonych prawd i 
zasad, aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski, a co za tym idzie, aby umiały 
perspektywicznie myśleć. 
 
Nauczyciele muszą w odpowiedni sposób przekazywać dzieciom i młodzieży informacje i swoją 
wiedzę. Nauczyciele muszą być przygotowani na spotkania z uczniami o różnym poziomie 
świadomości ekologicznej i na konieczność dostosowania formy przekazywanych informacji do 
konkretnej grupy odbiorców. Przeprowadzane jednorazowo zajęcia przewidziane są dla 
uczestnictwa do 30 osób. Uwzględniając liczbę i rodzaj placówek oświatowych na obszarze 
Projektu, ilość osób biorących udział w szkoleniu zakłada się: 
Ø nauczyciele przedszkolni – min. 10 osób, 
Ø nauczyciele szkół podstawowych – min. 30 osób, 
Ø nauczyciele gimnazjum – min. 20 osób, 
Ø nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – min. 15 osób 

Przewiduje się organizowanie 2 szkoleń składających się z części teoretycznej (min. 4 godzin 
seminarium) dla każdego z etapów. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom jednolite 
materiały szkoleniowe (zszyte lub zbindowane).   
 
4.10. Zorganizowanie wręczenia nagród w ramach konkursów 
 
Wykonawca po zakończeniu każdego z etapów zrealizuje spotkanie /imprezę/ na której zostaną 
wręczone nagrody dla uczestników konkursów. Miejsce imprezy zostanie ustalone z Zamawiającym 
– proponuje się Dom Kultury z salą widowiskową z nagłośnieniem. Zadaniem Wykonawcy będzie 
zapewnienie poczęstunku dla uczestników. W ramach poczęstunku przewiduje się zakup słodyczy i 
soków dla dzieci, głównych laureatów konkursów. 
 
4.11. Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami na terenie gmin objętych projektem 

 
W ramach kampanii edukacyjnej na terenie gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: 
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy” Wykonawca 
zorganizuje spotkania z mieszkańcami, na których zapewni udział specjalistów, konsultacje z 
praktykami, którzy realizują podobne zadania z zakresu gospodarki odpadami na własnym terenie. 
Podczas spotkań w szczególności należy poruszyć problematykę: o tematyce ekologicznej 
dotyczącej celowości prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem korzyści 
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wynikających z odzysku surowców wtórnych, rodzaju i ilości powstających odpadów na terenie 
Projektu, istniejących obiektów infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Projektu, 
planowanych sposobów zagospodarowania powstających odpadów, zagrożeń ze strony 
niewłaściwego postępowania z odpadami, kosztów związanych z gospodarką odpadami, źródeł 
współfinansowania zadań z dziedziny ochrony środowiska.  
Wykonawca zorganizuje około 20 spotkań na terenie gmin objętych projektem w ramach każdego z 
Etapów. 
 
5. Inne wymagania Zamawiającego 
 
 
Dostępność personelu 
 
Wszyscy Kluczowi Eksperci będą odpowiedzialni za współpracę z Zamawiającym na najwyższym 
poziomie. Kluczowi Eksperci: 
 
Ø Specjalista ds. działań informujących i edukacyjnych, 
Ø Specjalista ds. Gospodarki Odpadami, 

 
powinni być dostępni dla Zamawiającego w ramach realizacji obowiązków wskazanych w SIWZ. 
 
Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym 
 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Kierownikiem JRP, a także do 
utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym. 

2. Aby wypełnić swoje zobowiązania, Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel. W 
przypadku gdy osoba biorąca udział w realizacji zamówienia nie zna języka polskiego 
wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia „na i” z języka 
polskiego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania osoby, która będzie realizować zamówienie. 
4. Wykonawca powinien wyposażyć osobę która będzie realizować zamówienie w niezbędne 

wsparcie i techniczną pomoc ekspertów, którzy mogą być niezbędni do właściwej realizacji 
tej Umowy. 

 
Archiwizacja 
 
Wykonawca będzie gromadzić i przechowywać przygotowywane przez siebie materiały i 
dokumenty, w formie papierowej i cyfrowej, związane z realizacją Projektu w okresie trwania 
Umowy. 
 
 
6. Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą 

 
Zamawiający: 
1. dostarczy Wykonawcy niezbędnych informacji do prowadzenia działań objętych Kontraktem, 
2. wskaże osobę do współpracy z Wykonawcą. 
 
7. Harmonogram realizacji działań objętych niniejszym Kontraktem 
 
 
Określenie zadania i krótki opis Przewidywany czas trwania 

 
Kampania edukacyjna w ramach projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 

 

Etap I 

 
12 miesięcy od podpisania umowy w tym 2 
miesiące od zawarcia Umowy na opracowanie 
programu Kampanii edukacyjnej 

 
Etap II 

 
12 miesięcy od zakończenia I Etapu 
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Etap III 

 
12 miesięcy od zakończenia II Etapu 
 

 
8. Raportowanie 
 
 
8.1. Składanie raportów 
 
Raporty będą przygotowywane i akceptowane zgodnie z § 8 Wzoru Umowy zawartego w 
II części SIWZ. 
 
8.2. Wymagania odnośnie formatu raportów 
 
Minimalna zawartość raportów: 
 

1) Raport Wstępny 
a)  Analiza stanu istniejącego w zakresie edukacji ekologicznej (programy realizowane 

przez  samorządy w zakresie gospodarki odpadami). 
b) Szczegółowy Harmonogram działań programu kampanii edukacyjnej. 
c) Określenie sposobu komunikowania się z mediami,  
d) Opis zadań do najbliższego Raportu Kwartalnego. 

 
2) Raporty Kwartalne z postępów w realizacji Kontraktu na kampanię edukacyjną 

 
Szczegółowy opis wszelkich działań Wykonawcy w odniesieniu do każdego z obowiązków 
wyszczególnionych w pkt. 3. i 4. niniejszego OPZ wraz z potwierdzeniem ich realizacji 
(dokumenty, egzemplarze, zdjęcia, itp.). Raport powinien być składany w terminie 14 dni 
od zakończenia okresu, którego Raport dotyczył. Jeżeli wykonanie umowy rozpocznie się w 
ciągu kwartału kalendarzowego, to pierwszy Raport Kwartalny powinien obejmować okres 
od pierwszego dnia wykonywania umowy do ostatniego dnia pełnego kwartału 
kalendarzowego następującego po rozpoczęciu umowy. Każdy następny Raport Kwartalny 
powinien obejmować okres kolejnych 3 miesięcy odpowiadających kwartałowi 
kalendarzowemu. 

 
Raporty kwartalne powinny zawierać co najmniej: 
Ø opis działań podejmowanych przez Wykonawcę, w tym zaangażowanie poszczególnych 

ekspertów oraz plany na następny okres sprawozdawczy, 
Ø prezentację rzeczowego i finansowego zaangażowania realizacji Umowy, 
Ø analizę procentową wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego 
Ø opis zagrożeń powstałych podczas realizacji Umowy oraz podjętych działań, jak również 

sposobu ich uniknięcia w przyszłości. 
 

Raporty Kwartalne mają na celu przedstawienie postępów w realizacji umowy.  
Raporty Kwartalne powinny zawierać szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych działań z 
zakresu edukacji ekologicznej przeprowadzone w danym kwartale. W sprawozdaniu należy odnieść 
się do harmonogramu, przedstawić ewentualne problemy i opóźnienia w realizacji umowy, jak też 
sposób ich rozwiązania oraz osiągane rezultaty. 
 

3) Raport Końcowy z wykonania Kontraktu na kampanię edukacyjną  
Raport podsumowujący całość działań związanych z realizacją Umowy. Raport Końcowy 
powinien zawierać sprawozdanie z przeprowadzonych z zakresu edukacji ekologicznej. W 
sprawozdaniu należy odnieść się do harmonogramu, przedstawić w sposób syntetyczny 
problemy i odstępstwa, sposób ich rozwiązania oraz rezultaty. 
 
 

Raporty: 
 

a) będą przekazywane w formacie A4, w uzgodnionej z Zamawiającym formie, 
b)  będą sporządzone w języku polskim, 
c) będą dostarczane w 1 egzemplarzu w wersji wydruku komputerowego, jak również w 1 

egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD, 
d) będą zawierały spis dołączonych załączników. 
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e) wymagają akceptacji Zamawiającego. 
 

9. Monitoring Kampanii edukacyjnej 
 
Wykonawca będzie prowadził monitoring kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarki 
odpadami w oparciu o następujące wskaźniki:   
Ø prowadzone okresowo badania ankietowe dotyczące świadomości ekologicznej 

(wiedza mieszkańców) – Wykonawca przeprowadzi badania ankietowe na początku 
i na końcu każdego z etapów w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w tym 
selektywnej zbiórki odpadów. Łącznie Wykonawca wykona sześć badań 
ankietowych. 

Ø badanie przełożenia wiedzy na działania - wskaźniki związane z efektywnością 
gospodarki odpadami np. ilość selektywnie zebranych odpadów „u źródła”, wśród 
mieszkańców, przez podmioty gospodarcze, przez szkoły, itp. Łącznie Wykonawca 
przygotuje trzy zestawienia na koniec każdego z etapów obrazujące ilości 
zebranych surowców wtórnych na terenie gmin objętych Projektem w odniesieniu 
do pozyskanej wiedzy z prowadzonej Kampanii edukacyjnej.  

 


