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                           WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

1. Wymagania dotyczące oferowanych nowych opon.
     1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę własnym transportem do magazynu Zamawiającego 
            nowych, homologowanych bezdętkowych opon typu miejskiego do autobusów.
     1.2. Wykonawca zaoferuje opony wielosezonowe (całoroczne), zapewniające przebieg co najmniej 
            100.000 km, umożliwiające bezpieczną eksploatację niezależnie od pory roku oraz warunków 
             pogodowych.
     1.3.  Oferowane opony muszą być kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego.
     1.4. W ceny jednostkowe poszczególnych opon należy wliczyć koszt wymiany (przełożenia) opony wraz z 
            wyważeniem koła.
     1.5. Minimalny okres gwarancji dla nowych opon wynosi 24 miesiące, licząc od dnia dostawy.
     1.6. Dostawy cząstkowe realizowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego
            najpóźniej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego.
     1.7. Parametry techniczne opon:

     
Lp. Rozmiar opony Typ opony Wskaźnik nośności i indeks 

prędkości
Obecnie stosowane 
opony

1 245/70 R 19.5 SP 344 136/134 DUNLOP SP 34; 136/134

2 275/70 R 22.5 SP 741 148/145 J SAUA CITY U4
BRIGESTONE

3 225/75 R 16C 121/120 R MATADOR

2. Wymagania dotyczące usługi regeneracji opon metodą „na zimno”
    2.1.  Poprzez regenerację „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. 
    2.2.  Regeneracja opon odbywać się ma zgodnie z homologacją wydaną jednostce bieżnikującej przez 
            ministra Infrastruktury na podstawie Regulaminu Nr 109.
    2.3.  Wymaga się aby opony regenerowane były przystosowane do stosowania w autobusach komunikacji 
            miejskiej zarówno w warunkach letnich jak i zimowych, zapewniające przebieg co najmniej 80.000 km
    2.4.  Oferowane opony muszą być kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego.
    2.5.  W ceny jednostkowe poszczególnych opon należy wliczyć koszt wymiany (przełożenia) opony wraz z 
            wyważeniem koła.
    2.6.  Minimalny okres gwarancji na usługę regeneracji „na zimno” wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia  
            dostawy.
    2.7.  Dostawy cząstkowe realizowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego
            najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego.
    2.4.  Parametry techniczne opon regenerowanych metodą „na zimno”

Lp. Rozmiar opony Minimalna głębokość rzeźby bieżnika Rzeźba bieżnika

1 275/70 R 22.5 12 kompatybilne z obecnie 
używanymi  przez Zamawiającego

2 245/70 R 19.5 12 kompatybilne z obecnie 
używanymi  przez Zamawiającego

    2.5.  Zamówienie obejmuje również odbiór złomu gumowego (starych opon) od Zamawiającego.  


