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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia  jest sukcesywny zakup i dostawa ogumienia samochodowego, 
przemysłowego i rolniczego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.  
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 o parametrach asortymentu określonych w załączniku  
nr 1 do SIWZ dla części nr 1 oraz dla części nr 2. 

2. Umowa będzie realizowana do dnia 31.12.2021 r. w oparciu o ceny jednostkowe 
zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które 
składane będą pocztą elektroniczną, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego.   

3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opon równoważnych dla pozycji, gdzie podana jest 
marka opony wraz z rodzajem bieżnika. 
Pod pojęciem „opon równoważnych” Zamawiający rozumie takie, które zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (tj. Dz.U. z 2016 r.  
poz. 2022) mogą być zastosowane na  jednej osi z oponami podanymi w opisie przedmiotu 
zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne oraz  
w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do spełnienia warunków równoważności, ciężar 
udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

4. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby 
Zamawiającego. Dostawy będą realizowane w terminie do 3 dni roboczych od złożonego 
przez Zamawiającego pocztą elektroniczną zamówienia częściowego. Rozliczenie za dostawy 
nastąpi na podstawie faktur za wykonane i odebrane partie przedmiotu umowy. 
Dostawy  realizowane będą zgodnie z zamówieniem częściowym w dni robocze w godzinach 
od 800 do 1400 . 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia zgodnie z jego 
potrzebami. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianego ogumienia wykazanego  
w załączniku nr 1 do SIWZ dla części nr 1 oraz dla części nr 2, Wykonawcy nie przysługuje 
żadne roszczenie wobec Zamawiającego.    

6. Opony, dętki i ochraniacze muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku.  
7. Opony bieżnikowane muszą posiadać homologacje wydane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz certyfikat zgodności z Regulaminem EKG ONZ, a także certyfikat 
uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa wystawionym przez Polskie 
Centrum Badań i certyfikacji. 

8. Termin płatności wynosi 21 dni od daty złożenia faktury VAT za wykonane dostawy. 
9. Wymagany okres gwarancji na przedmiot dostarczony w ramach zamówienia minimum  

12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia i odbioru ilościowo-
jakościowego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru złomu gumowego z opon. Przekazanie 
odpadów Wykonawcy przez Zamawiającego w każdym miesiącu realizacji zamówienia 
zostanie potwierdzone zbiorczą „Kartą przekazania odpadu”. 

11. Przy pierwszej dostawie Wykonawca winien dołączyć świadectwo jakości. 
12. Zadanie zostało podzielone na dwie części: 

a. Zadanie nr 1 - ogumienie do pojazdów samochodowych, maszyn budowlanych, 
przemysłowe oraz ciągników i maszyn rolniczych. 

b. Zadanie nr 2 - ogumienie  do ładowarek pracujących w ciężkich warunkach z bieżnikiem  
o skalnym wzorze i w jodełkę. 

13. Dopuszcza się składanie ofert na jedno zadanie lub dwa  zadania. 
 

  

 

 

 

 


