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Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ I: Dostawa i montaż opon do samochodów ciężarowych dla RZUOK w 

Machnaczu gm. Brześć Kujawski 

1. Parametry techniczne i wymagania dla opon szosowo – terenowych do samochodów 

ciężarowych w rozmiarach - 13 R 22,5 (68 szt.), 315/80 R 22,5  

(16 szt.), 295/80 R 22,5 (9 szt.):  

a) opony radialne w klasie Premium (najwyższej), 

b) opony bezdętkowe, 

c)         szosowo – terenowe, ON/OFF (z wyłączeniem opon w rozmiarze 295/80 R 22,5) 

d) pneumatyczne, 

e) całoroczne, 

f) wysoka odporność na uszkodzenia, szczególnie na przebicia i przecięcia (jakość 

dostarczonego ogumienia, musi pozwalać na wielokrotną wulkanizację), 

g) opasanie, osłona oraz pasek z kordu stalowego, 

h) konstrukcja opon zapewniająca komfort pracy kierowcy, 

i) opony z rocznika nie starszego niż 2021, 

j) opony przystosowane do pracy w bardzo trudnych warunkach tj. poruszania się po 

miękkim i  grząskim terenie ( składowisko odpadów komunalnych ), 

k) wyważanie kół, 

l) opony na oś prowadzącą (19 szt.), opony na oś napędową ( 74 szt.), 

 

L.p 

Marka pojazdu, dla 

którego jest 

przeznaczony 

Rozmiar opony 

Oznaczenie opon 

będących 

aktualnie w 

użytkowaniu 

Czynność 

Rodzaj osi 

P – prowadząca 

N - napędowa 

Ilość 

sztuk 

1.  Mercedes Benz – Arocs 13 R 22,5 

Tigar Agile 

ON/OFF D TL  

156/150 K lub 

równoważne 

Sukcesywna dostawa i montaż P 12 

2.  Mercedes Benz - Arocs 13 R 22,5 

Tigar Agile 

ON/OFF S TL 

156/150 K lub 

równoważne 

Sukcesywna dostawa i montaż N 56 

3.  Mercede Benz – Atego 315 / 80 R 22,5 

Tigar Road Agile 

ON/OFF D TL 

156/150 L lub 

równoważne 

Sukcesywna dostaw i montaż P 4 

4.  Merces Benz – Atego 315 / 80 R 22,5 

Tigar Road Agile 

ON/OFF S TL 

156/150 L lub 

równoważne 

Sukcesywna dostawa i montaż N 12 

5.  Mercede Benz -Atego 295 / 80 R 22,5 

Continetal HSC 1    

 152/148 K M + S    

  lub równoważne 

Dostawa i montaż P 3 

6.  Mercedes Benz - Atego 295 / 80 R 22,5 

Continental HSC 

1 152/148 K M+S 

lub równoważne 

 Dostawa i montaż N 6 
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2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) dostawy (sukcesywnej) i montażu opon, której zakres obejmuje: 

- dojazd, 

- demontaż kół i ogumienia zużytego, 

- montaż ogumienia nowego i kół (w tym wyważanie). 

b) świadczenia usługi w zakresie naprawy lub wymiany opon (na wcześniej już 

dostarczone i wymienione opony) za pomocą serwisu mobilnego, zakres obejmuje: 

- dojazd, 

- demontaż koła i ogumienia, 

- naprawę opony (wulkanizacja) i/lub dostawę opony (w przypadku stwierdzenia 

wady), 

- montaż ogumienia i koła (w tym wyważanie). 

c) odbioru i zagospodarowania zdemontowanych starych opon, które zostały 

wymienione na nowe, na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

3. Dostawa i montaż opon (pozycje 5 i 6 tabeli),  na terenie PGK Saniko (Zakład w 

Machnaczu): do 30 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Termin dostawy 

wskazanej  partii opon stanowi kryterium oceny ofert określone w rozdziale XX SWZ. 

4. Wykonawca w ramach sukcesywnej dostawy i montażu opon zobowiązany jest zrealizować 

zgłoszenie do 15 dni roboczych, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie RZUOK, tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 

do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej informacji od RZUOK o 

dostarczeniu i montażu opon.  

5. Wykonawca w ramach serwisu mobilnego zobowiązany jest: 

− zrealizować zgłoszenie do 48 godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie 

RZUOK, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty 

w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej 

informacji od RZUOK o konieczności naprawy lub wymiany opon, 

− udzielić na naprawione ogumienie min. 12 miesięcznej gwarancji (licząc 

każdorazowo od daty wykonania naprawy). 

 

6. Wykonawca zagwarantuje dostawę przedmiotu zamówienia wolnego od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 

7. Gwarancja na dostarczone opony nie mniej niż 5 lat (licząc od daty podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego). 

8. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

− karta katalogowa, 

− dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania na terenie UE. 

 

CZĘŚĆ II – Dostawa i montaż opon do maszyn budowlanych dla RZUOK w Machnaczu 

gm. Brześć Kujawski 
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1. Parametry techniczne i wymagania dla opon przemysłowych do maszyn budowlanych w 

rozmiarach: 15,5 R 25 (4 szt.), 17,5 R 25 ( 4 szt.), 20,5 R 25 ( 4 szt.), 23.5 R 25 (4 szt.): 

a) opony przemysłowe, radialne o konstrukcji cało-stalowej, 

b)  opony bezdętkowe, 

c) opony przystosowane m.in. do pracy na twardej nawierzchni ( posadzki betonowe) z 

odpowiednim bieżnikiem zapewniającym ochronę przed przebiciami i przecięciami 

oraz wyrwaniem elementów bieżnika ( m.in. w kontakcie z potłuczonym szkłem, 

ostrymi krawędziami metali, i.t.p.), 

d) zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach takich jak: kopalnie, złomowiska oraz 

zakłady składowania i utylizacji odpadów,  

e) opony skalne w klasie L5 o zabudowanym czole bieżnika, 

f) wzór bieżnika typu „LUG” (nietrakcyjny), 

g) rzeźba bieżnika opon zapewnia zarówno przyczepność, jak i ochronę na każdym rodzaju 

podłoża, 

h) wzmocnione czoło bieżnika wraz z barkiem i bokiem opony (na całej wysokości),  

i) konstrukcja opon zapewniająca komfort pracy operatora, 

j)  dostawca uwzględni w cenie oferty wymianę opon wraz z wymianą o - ringów 

uszczelniających na nowe, 

k) głębokość bieżnika dla opony 15,5 R25, nie mniejsza niż 60 mm, 

l) głębokość bieżnika dla opony 17,5 R25, nie mniejsza niż 68 mm, 

m) głębokość bieżnika dla opony 20,5 R25, nie mniejsza niż 74 mm (dostawa do 30 dni od 

dnia podpisania Umowy), 

n) głębokość bieżnika dla opony 23,5 R25, nie mniejsza niż 80 mm (dostawa do 30 dni od 

dnia podpisania Umowy), 

o) opony z rocznika, nie starszego niż 2021,  

 

L.p 
Marka pojazdu, dla którego 

jest przeznaczona 
Rozmiar opony 

Oznaczenie opon będących 

aktualnie w użytkowaniu 
Czynność 

Ilość 

sztuk 

1. Volvo L 40 TP 15,5 R 25 
Michelin X Mine D2 L5 lub 

równoważne 
Sukcesywna dostawa i montaż 4 

2. HSW 520 E 17,5 R 25 
Bridgestone VSDL TL L5 lub 

równoważne 
Sukcesywna dostawa i montaż 4 

3. Komatsu WA 320 20,5 R 25 
Camso WHL 775R TL L5 lub 

równoważne 
Dostaw i montaż 4 

4. Liebherr L550 23,5 R 25 
Goodyear RL-5K L 5 lub 

równoważne 
Dostawa i montaż 4 

 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

d) dostawy (sukcesywnej) i montażu opon, której zakres obejmuje: 

- dojazd, 

- demontaż kół i ogumienia zużytego, 

- montaż ogumienia nowego i kół (w tym wymiana oringów uszczelniających). 
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e) świadczenia usługi w zakresie naprawy lub wymiany opon (na wcześniej już 

dostarczone i wymienione opony) za pomocą serwisu mobilnego, zakres obejmuje: 

- dojazd, 

- demontaż koła i ogumienia, 

- naprawę opony (wulkanizacja) i/lub dostawę opony (w przypadku stwierdzenia 

wady), 

- montaż ogumienia i koła (w tym wymiana oringów uszczelniających). 

f) odbioru i zagospodarowania zdemontowanych starych opon, które zostały 

wymienione na nowe, na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

3. Dostawa i montaż opon (pozycje 3, 4 tabeli),  na terenie PGK Saniko (Zakład w Machnaczu): 

do 30 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Termin dostawy wskazanej  partii opon 

stanowi kryterium oceny ofert określone w rozdziale XX SWZ. 

4. Wykonawca w ramach sukcesywnej dostawy i montażu opon zobowiązany jest zrealizować 

zgłoszenie do 15 dni roboczych, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie RZUOK, tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 

do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej informacji od RZUOK o 

dostarczeniu i montażu opon.  

5. Wykonawca w ramach serwisu mobilnego zobowiązany jest: 

− zrealizować zgłoszenie do 48 godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie 

RZUOK, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty 

w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej 

informacji od RZUOK o konieczności naprawy lub wymiany opon, 

− udzielić na naprawione ogumienie min. 12 miesięcznej gwarancji (licząc 

każdorazowo od daty wykonania naprawy). 

 

6. Wykonawca zagwarantuje dostawę przedmiotu zamówienia wolnego od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 

7. Gwarancja na dostarczone opony nie mniej niż 5 lat (licząc od daty podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego). 

8. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

− karta katalogowa, 

 

CZĘŚĆ III – Dostawa i montaż opon do wózków widłowych dla RZUOK w Machnaczu 

gm. Brześć Kujawski 

1. Parametry techniczne i wymagania dla opon super-elastycznych (pełne) do wózkach 

widłowych: 

a) Rozmiar opon:  

28x9-15/7.00– ilość 2 szt.  

250-15/7.00 – ilość 2 szt.   

6.50-10/5.00 – ilość – 2 szt.  

6.50-10/5.00 – ilość – 2 szt.  
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7.00-12/5.00 – ilość – 2 szt.  

6.00-9/4.00  – ilość - 2 szt. 

b) opony super-elastyczne o konstrukcji trójwarstwowej, 

c) opony do pracy trójzmianowej (ciągłej), 

d) głębokość bieżnika dla opony 28x9-15 (nie mniej niż 54 mm), 

e) głębokość bieżnika  

- dla opony 250-15 (nie niej niż 60 mm), 

- dla opony 6,50-10 (nie mniej niż 55 mm), 

- dla opony 7.00-12 (nie mniej niż 61 mm, 

- dla opony 6.00-9 (nie mniej niż 52 mm), 

f) opony z rocznika, nie starszego niż 2021, 

g) gwarancja na dostarczone opony, nie mniej niż 5 lat, 

 

L.p 

Marka pojazdu, dla 

którego jest 

przeznaczona 

Rozmiar 

opony 

Oznaczenie opon 

będących aktualnie w 

użytkowaniu 

Czynność 
Ilość 

sztuk 

1. Toyota 2,5 T 
7.00 -12 /5.00 

(Przód) 

Camso Solideal RES  

550 MAGNUM lub 

równoważne 

Sukcesywna dostawa i 

montaż 
2 

2. Toyota 2,5 T 
6.00-9/4.00 

(Tył) 

Camso Solideal RES  

550 MAGNUM lub 

równoważne 

Sukcesywna dostawa i 

montaż 
2 

3. Toyota 3 T 
250-15/7.00 

(Przód) 

Camso Solideal RES  

550 MAGNUM lub 

równoważne 

Dostaw i montaż 2 

4. Toyota 3 T 
6.50-10/5.00 

(Tył) 

Camso Solideal RES  

550 MAGNUM lub 

równoważne 

Dostawa i montaż 2 

5. Toyota 3 T 
28*9-15/7,00 

(Przód) 

Camso Solideal RES  

550 MAGNUM lub 

równoważne 

Sukcesywna dostawa i 

montaż 
2 

6. Toyota 3 T 
6.50-10/5.00 

(Tył) 

Camso Solideal RES  

550 MAGNUM lub 

równoważne 

Sukcesywna dostawa i 

montaż 
2 

 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) dostawy (sukcesywnej) i montażu opon, której zakres obejmuje: 

- dojazd, 

- demontaż kół i ogumienia zużytego, 

- montaż ogumienia nowego i kół 

b) świadczenia usługi w zakresie wymiany opon (na wcześniej już dostarczone i 

wymienione opony) za pomocą serwisu mobilnego, zakres obejmuje: 

- dojazd, 



                                                                                               referencyjny sprawy: BZ.ZP.01/03/01/22 

 

- demontaż koła i ogumienia, 

- dostawę opony (w przypadku stwierdzenia wady), 

- montaż ogumienia i koła 

c) odbioru i zagospodarowania zdemontowanych starych opon, które zostały 

wymienione na nowe, na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie. 

3. Dostawa i montaż opon (pozycje 3, 4 tabeli),  na terenie PGK Saniko (Zakład w 

Machnaczu): do 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Termin dostawy 

wskazanej  partii opon stanowi kryterium oceny ofert określone w rozdziale XX SWZ. 

4. Wykonawca w ramach sukcesywnej dostawy i montażu opon zobowiązany jest 

zrealizować zgłoszenie do 15 dni roboczych, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie 

RZUOK, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty                           

w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej 

informacji od RZUOK o dostarczeniu i montażu opon. Termin dostawy i montażu opon 

będzie brany pod uwagę w kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XX SWZ. 

5. Wykonawca w ramach serwisu mobilnego zobowiązany jest: 

− zrealizować zgłoszenie do 48 godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie 

RZUOK, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty 

w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej 

informacji od RZUOK o konieczności naprawy lub wymiany opon, 

− udzielić na naprawione ogumienie min. 12 miesięcznej gwarancji (licząc 

każdorazowo od daty wykonania naprawy). 

6. Wykonawca zagwarantuje dostawę przedmiotu zamówienia wolnego od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 

7. Gwarancja na dostarczone opony nie mniej niż 5 lat (licząc od daty podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego). 

8. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

− karta katalogowa, 

 


