
Załącznik nr 1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

I. Przedmiot zlecenia 

1. Przedmiotem zlecenia jest dostawa 150 sztuk bieżnikowanych opon do autobusów 

miejskich w rozmiarze 275/70/R22,5 do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

w Radomiu Sp. z o.o.  

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do wystąpienia odchyleń na plus bądź na minus                   

w określonej ilości opon , nie więcej niż 20%. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wymaga się bezwzględnie aby: 
a. Opony regenerowane były w technologii „na zimno”. Poprzez technologię  

„na zimno” należy rozumieć regenerację polegającą na przyklejeniu do oszorstkowanej 
opony gumowego pasa z gotową już rzeźbą bieżnika: procesy termiczne stosowane w tej 
technologii służą jedynie wywołaniu zjawiska wulkanizacji łączonych elementów. 

b. Regeneracja opon będzie odbywać  się zgodnie z procedurami zawartymi  
w regulaminie Nr 109 EKG ONZ w jednostce bieżnikującej opony, posiadającej 
homologację wydaną przez kompetentną władzę na podstawie przedmiotowego 
regulaminu. 

c. Regenerowane opony będą  przystosowane do stosowania ich w autobusach  
w regularnej komunikacji miejskiej w warunkach letnich jak i zimowych. 

 
 
III. Warunki wykonania zamówienia 

1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb,  
w oparciu o odrębnie składane zlecenia (faksem lub pocztą elektroniczną), określające 
ilości dostawy  opon po regeneracji. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia w czasie jego trwania – 
odbiór techniczny opon u Wykonawcy. 

3. Odbiór i dostawy opon do Kupującego zapewnia sprzedający na swój koszt  
i ryzyko. 

4. Ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
5. Warunki płatności: Kupujący zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany na fakturze 

rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 21 dni od daty wystawienia prawidłowo i 
zgodnie z umową faktury (za dostarczony i odebrany bez zastrzeżeń Kupującego). 

6. Ceny zawierają koszt transportu do Kupującego. 
7. Kupujący nie dopuszcza dokonywana zaliczek. 
8. Sprzedający wykonał usługi opowiadające swoim rodzajem i wartością usługom 

stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zrealizował zamówienie regeneracji opon do 
autobusów komunikacji miejskiej – przedstawi minimum 2 referencje z roku 2016 z firm 
komunikacyjnych, dla których wykonał takie usługi.  

 
 

IV. Wymagania techniczne i technologiczne 

1. Parametry techniczne, jakie muszą spełniać oferowane opony po regeneracji. 

a. Minimalna głębokość rzeźby bieżnika – 20 mm. 

b. Minimalna szerokość pasa bieżnika 230 mm. 



c. W związku z uniknięciem konieczności wymiany wszystkich opon na osi w pojazdach 

Kupującego oferowane opony muszą spełniać parametry jakościowe i techniczne co 

najmniej takie same jak dotychczas używane. Rzeźba bieżnika oferowanych opon musi 

być zgodna z podanym typem – wzór zgodny z załącznikiem nr 1 do Informacji. 

2. Zastosowanie metody i technologia regeneracji winny odpowiadać aktualnemu poziomowi 
techniki warsztatowej. 

3. Sprzedający musi posiadać wiedzę, dysponować niezbędnym wyposażeniem do 
wykonania regeneracji opon będących przedmiotem postępowania. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo na dowolnym etapie postępowania do kontroli 
sprawdzenia spełnienia wymagań poprzez przeprowadzenie audytu u Sprzedającego, 
celem weryfikacji danych zwartych w ofercie. Audyt zostanie przeprowadzony przez 
przedstawicieli Kupującego posiadających pisemne upoważnienie. 

5. Wraz z przekazaniem każdej opony po regeneracji Sprzedający zobowiązany jest 
dostarczyć kartę gwarancyjną opony. 

6. Sprzedający zobowiązany jest do oznakowania opon dającą możliwość  
w odczytania daty wykonania naprawy i cech wykonawcy (sposób znakowania ma być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Kupującego przed podpisaniem umowy) oznakowanie 
ma być trwałe, czytelne i niedające się usunąć podczas eksploatacji. 

7. Oferta obejmuje opony bieżnikowane na „karkasie” Sprzedającego.  

V. Wymagany termin realizacji zlecenia 

1. Termin zakończenia umowy – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Termin dostarczenia opon po regeneracji – do 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia 
potrzeby przez Kupującego do dnia dostarczenia opon przez Sprzedającego w miejsce 
wskazane przez Kupującego. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy opon po 
regeneracji Kupujący może naliczyć Sprzedającemu karę umowną w wysokości 400 zł 
netto za każdy dzień opóźnienia.  

VI. Wymagane warunki gwarancji 

1. Gwarantowany przebieg dostarczonej  opony po regeneracji to 170 000 km bez 
ograniczeń czasowych.  

2. W razie wykrycia lub ujawnienia się w okresie gwarancji wad w dostarczonych wyrobach 
Sprzedający zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie do 9 dni od daty 
złożenia reklamacji (Faksem lub drogą elektroniczną).  
W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady Kupujący może naliczyć 
Sprzedającemu karę w wysokości 400 zł netto za każdy dzień opóźnienia. Decyzję o 
sposobie i miejscu wykonania naprawy gwarancyjnej Sprzedający zobowiązany jest 
podjąć  w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia. 

3. W przypadku reklamacji Sprzedający jest zobowiązany do wymontowania oraz 
ponownego zamontowania opony w pojeździe lub zwrotu kosztów wymiany liczonych przy 
założeniu stawki 50 zł/rbg (netto) i rzeczywistego czasu. 

4. Wszystkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Sprzedający. 

5. W przypadku wystąpienia potrzeby wykonania napraw gwarancyjnych opon,  
w liczbie większej niż 10% opon dostarczonych na podstawie umowy, lecz nie mniej niż 
10 szt. Zamawiający, niezależnie od innych ustaleń umowy, zastrzega sobie prawo do 
uznania jakości dostaw za nieodpowiednią oraz w konsekwencji do odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający. 


