
 

Opis przedmiotu zamówienia 
na 

Dostawę wraz z montażem taśm do transporterów pracujących na sortowni odpadów komunalnych 

(Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych) w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania 

Spółka z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159,  

Zakres zamówienia obejmuje: 

 

1. Taśma do transportera rewersyjnego TR 14 (dostawa + wymiana), 

- rodzaj taśmy EP 400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna, 

- szerokość taśmy – 1,4 mb, 

- długość taśmy  - 17 mb po obwodzie (odległość między wałami transportera 8 mb).  

 

2. Taśma do transportera TR 22-1  (dostawa + wymiana), 

- rodzaj taśmy EP 400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna, 

- szerokość taśmy – 1,2 mb, 

- długość taśmy  - 7,0 mb po obwodzie (odległość między wałami transportera 3 mb). 

 

3. Taśma do transportera TR 22-2  (dostawa + wymiana), 

- rodzaj taśmy EP 400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna, 

- szerokość taśmy – 1,2 mb, 

- długość taśmy  - 7,0 mb po obwodzie (odległość między wałami transportera 3 mb). 

 

4. Taśma do transportera TR 28-1  (dostawa + wymiana), 

- rodzaj taśmy EP 400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna, 

- szerokość taśmy – 1,2 mb, 

- długość taśmy  - 7,0 mb po obwodzie (odległość między wałami transportera 3 mb). 

 

5. Taśma do transportera TR 5  (dostawa + wymiana), 

- rodzaj taśmy EP 400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna, 

- szerokość taśmy – 1,2 mb, 

- długość taśmy  - 7,0 mb po obwodzie (odległość między wałami transportera 3 mb. 

   

Do podanych długości należy doliczyć niezbędną długość taśmy na wykonanie połączenia. 

Połączenie taśm może zostać wykonane na zimno lub gorąco. 

  

Parametry techniczne taśmy: 

 

 Taśma TC – EP 400/3mm (taśma tkaninowo- gumowa na spodzie ślizgowym, odporna na 

tłuszcz i olej w warstwie nośnej), 

- wytrzymałość na zerwanie min 400 N/mm 

- wydłużenie w momencie zerwania min 350 % 

- ścieralność 110 mm3 

 

Oferta winna zawierać: 

 

-  cenę całościową na taśmy wraz z usługą i dojazdem, 

-  cenę jednostkową za każdy taśmociąg, 

-  termin związania z ofertą, 

-  osobę do kontaktów wraz z numerem telefonu  

-  termin płatności nie krótszy niż 14 dni, 

- kartę techniczną lub inny dokument  potwierdzający parametry taśmy. 

Przewidywany termin realizacji usługi 13.01.2018 r. (sobota), 



- termin rezerwowy – 20.01.2018 r. (sobota). 

Do wybranego wykonawcy zostanie skierowane zamówienie.  

Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu spółki do dnia 05.01.2018 r. do godz. 13
00 

. Oferta winna 

być dostarczona w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Wymiana taśm 

transporterów w ZUOK”.
 

Wszelkie pytania dotyczące zakresu usługi proszę kierować do Zbigniewa Czyżniewskiego 

specjalisty ds. utrzymania ruchu tel. 691 150 088 adres email. zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl  

. 
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