
Nr referencyjny sprawy: BZ/ZP.12/17/04/19

Załącznik nr 7b do SIWZ

Zestawienie fabrycznie nowych opon do maszyn budowlanych dla RZUOK:

Lp. Czynność
Marka pojazdu, dla którego jest 

przeznaczona
Rozmiar opony

Proponowana opona

(marka, model, bieżnik)

Minimalna 

głębokość 

bieżnika

Ilość 

sztuk

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość netto

w PLN

Stawka Vat 

w %

Wartość Vat

w PLN

Wartość brutto

w PLN

1 Dostawa i montaż Komatsu WA 320 20,5 R25 74 mm 4          

2
Sukcesywna dostawa i 

montaż
HSW 520E 17,5 R25 68 mm 4          

3
Sukcesywna dostawa i 

montaż
Volvo L40 TP 15,5 R25 60 mm 4          

Razem 12 x -  zł                      x -  zł                      -  zł                      

Wartość netto

w PLN

Stawka Vat 

w %

Wartość Vat

w PLN

Wartość brutto

w PLN

Wartość oferty dla Zadania Nr 2 -  zł                      -  zł                      -  zł                      

słownie:  

Parametry techniczne i wymagania:

- przemysłowe

- radialne o konstrukcji cało-stalowej

- bezdętkowe

- wysoka odporność bieżnika na uszkodzenia, szczególnie na przebicia, przecięcia i wyrwanie elementów bieżnika w kontakcie z potłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami metali, itp. (jakość dostarczonego ogumienia musi pozwalać na wielokrotną wulkanizację)

- zaprojektowane do pracy w bardzo trudnych warunkach tj. kopalnie, złomowisko, składowisko odpadów komunalnych

- rzeźba bieżnika zapewniająca zarówno przyczepność jak i ochronę na każdym rodzaju podłoża

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

- skalne w klasie L5

- wzór bieżnika typu „LUG”

Uwaga:

Prosimy nie zmieniać formy załącznika.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że:

- posiada certyfikat lub inny dokument uprawniający do rozpatrywania ewentualnych reklamacji;

- posiada stały zapas opon zapewniający terminową realizację zamówienia;

- dostarczone opony posiadają co najmniej takie parametry techniczne jak aktualnie będące w użytkowaniu przez Zamawiającego.

miejscowość, data podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Formularz cenowy dla Zadania nr 2

……………………………………………………. ……………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga, aby cena przedmiotu zamówienia zawarta w Formularzu cenowym Wykonawcy obejmowała wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy, w szczególności: koszt zakupu nowych opon, koszt kompleksowej wymiany opon 

(zdemontowanie kół i ogumienia zużytego oraz zamontowanie ogumienia nowego i kół), koszt wymiany oringów uszczelniających, koszt robocizny, koszt dojazdu serwisu mobilnego, koszt naprawy opon, koszt zagospodarowania starych, zużytych opon, które 

Wykonawca wymieni na nowe, koszt okresu gwarancji jakości i pozostałe koszty przewidziane w SIWZ.
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