
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opon do pojazdów silnikowych 
będących własnością MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie w następującym 
asortymencie i ilości: 
a) opona letnia w rozmiarze 195/65 R15 do samochodu dostawczego – 4 szt., 
b) opona wielosezonowa w rozmiarze 195/75 R16 do samochodu dostawczego – 

6 szt., 
c) opona przemysłowa w rozmiarze 18.4-26 (480-26) do maszyny budowlanej typu 

koparko-ładowarka – 2 szt., 
d) opona przemysłowa w rozmiarze 16.0-20 (405/75-20) do maszyny budowlanej typu 

koparko-ładowarka – 2 szt., 
e) opona ciężarowa radialna w rozmiarze 315/80 R22.5 do samochodu ciężarowego – 

2 szt. 
2. Minimalne parametry opon: 

a) opona letnia w rozmiarze 195/65 R15: 

− Indeks prędkości: T = 190 km/h, 

− Indeks nośności: 95 = 690 kg (opony o podwyższonym indeksie nośności XL), 

− Klasa hałasu toczenia: B, 

− Klasa efektywności paliwowej: C, 

− Przyczepność/hamowanie na mokrej nawierzchni: C; 
b) opona wielosezonowa w rozmiarze 195/75 R16: 

− Indeks prędkości: R = 170 km/h, 

− Indeks nośności: 107/105 = 975 kg (opony o podwyższonym indeksie nośności 
XL), 

− Klasa hałasu toczenia: B, 

− Klasa efektywności paliwowej: C, 

− Przyczepność/hamowanie na mokrej nawierzchni: C; 
c) opona przemysłowa w rozmiarze 18.4-26(480-26): 

− Indeks prędkości: A8 = 40 km/h, 

− Indeks nośności: 158 = 4250 kg, 

− Ilość płócien: 14PR, 
d) opona przemysłowa w rozmiarze 16.0-20(405/75-20): 

− Indeks prędkości: A8 = 40 km/h, 

− Indeks nośności: 142 = 2650 kg, 

− Ilość płócien: 14PR; 
e) opona ciężarowa radialna w rozmiarze 315/80 R22.5: 

− Indeks prędkości: L= 120 km/h, 

− Indeks nośności: 156 (4000 kg) / 150 (3350 kg), 

− Klasa hałasu toczenia: C, 

− Klasa efektywności paliwowej: D, 

− Przyczepność/hamowanie na mokrej nawierzchni: C. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji innych ilości opon, niż ilości określone 

w pkt. 1. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający może zmniejszyć ich ilość 
stosownie do potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia do 
Zamawiającego. 

4. Opony winny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, pierwszego 
gatunku. 

5. Rok produkcji: nie starsze niż 12 miesięcy od daty dostawy. 
6. Oferowane opony muszą być dopuszczone do obrotu prawnego na terenie RP oraz 

odpowiadać pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, 
a także posiadać wymagany certyfikat (ECE, E). 



 

7. Wszystkie dostarczone opony mają być trwale i czytelnie oznaczone (DOT). 
8. Zamawiający nie dopuszcza opon produkcji chińskiej. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z oponami 

ważnych kart gwarancyjnych. 
10. Gwarancja: min. 24 miesiące od daty zakupu niezależnie od stopnia zużycia. 
11. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. lub do 

wyczerpania łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

12. Realizacja dostawy: 
a) do Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych przy ul. Jagiellońska 23-27 

w Dęblinie, 
b) sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień przesłanych 

przez Zamawiającego drogą mailową, 
c) termin realizacji poszczególnych dostaw: do 10 dni od daty przesłania zamówienia 

Wykonawcy, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających w tych dniach 
dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 14:00, 

d) koszty transportu oraz rozładunku po stronie Wykonawcy. 
13. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia 

na następujący adres poczty elektronicznej (e-mail): zuk@mzgk.pl. 
14. Płatność przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od 

daty wystawienia prawidłowej faktury dla zrealizowanej jednorazowo dostawy. Jako 
dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania konta Zamawiającego. 
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