OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: Dostawa części gumowych do urządzeń ZUOK w Olsztynie oraz usługi
wulkanizacji / klejenia, progowania taśm.
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/19/2020

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, realizowane w miarę pojawiania się potrzeb
materiałowych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, dostawy części gumowych, usług
klejenia i wulkanizacji do urządzeń znajdujących się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych (ZUOK) ul. Lubelska 53, w Olsztynie.
2. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowania mailowo. Wykonawca będzie realizował
zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminach
wskazanych w ofercie, jednak nie dłuższych niż wskazanych w niniejszym OPZ.
3. Maksymalny zakres zamówienia przedstawia zestawienie zawarte w punktach poniżej:
3.1.
Dostawa taśm ślizgowych i nieślizgowych odpornych na działanie substancji
znajdujących się w odpadach komunalnych (szerokość i długość wg bieżącego
zapotrzebowania zamawiającego):
 EP 400/3 3:0 (Szerokości taśm: 800mm; 1000mm; 1200mm; 1400mm; 1600mm;
2800mm)
Ilość taśm przewidywana w okresie trwania umowy: do 300 m2
 EP 630/3 3:1 (Szerokości taśm: 800mm; 1000mm; 1200mm; 1400mm; 1600mm)
Ilość taśm przewidywana w okresie trwania umowy: do 300 m2
 EP 630/3 4:2 (Szerokości taśm: 800mm; 1000mm; 1200mm; 1400mm; 1600mm)
Ilość taśm przewidywana w okresie trwania umowy: do 250 m2
 EP 400/3 2:0 (Szerokości taśm: 800mm; 1000mm; 1200mm; 1400mm; 1600mm)
Ilość taśm przewidywana w okresie trwania umowy: do 150 m2
 Taśma PCV EM 10/2 zamknięta o wymiarach 1620x5145x2,1 – zgodne z katalogiem
części zamiennych producenta urządzenia nes 150 200 cm nr katalogowy fbp 09
00629
Ilość taśm przewidywana w ramach zamówienia (w okresie trwania umowy): 5 sztuk.
Należy podać cenę za m2 taśmy
Dostawy taśm do ZUOK w Olsztynie będą realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie
Zamawiającego, zgłaszane mailowo, w czasie wskazanym w Ofercie Wykonawcy, jednak nie
dłuższym niż 3 dni robocze, przy czym sobota jest uznawana za dzień roboczy.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 188 500 zł

3.2.

Usługa progowania taśmy metodą wulkanizacji na gorąco (Ilość i wzór wg bieżącego
zapotrzebowania Zamawiającego)
Progowanie zabierakami: Wysokość 40mm; Grubość zabieraka 10-25mm; Szerokość
zabieraka od 150-300mm
Progowanie: III-rzędowo lub
Progowanie IV-rzędowo
Podziałka progowania 400-600mm
Należy wycenić 1mb wyprogowania taśmy
Ilość mb taśm przewidywana do wyprogowania w ramach zamówienia (w okresie
trwania umowy): do 300 mb
Wykonawca do każdego 1mb progowania taśm powinien doliczyć wszelkie koszty
dostawy, robocizny oraz materiałów niezbędnych do wykonania usługi progowania
Dostawy taśm, po wykonaniu usługi progowania, do ZUOK w Olsztynie będą realizowane
w odpowiedzi na zapotrzebowanie Zamawiającego, zgłaszane mailowo, w czasie
wskazanym w Ofercie Wykonawcy jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze, przy czym
sobota jest uznawana za dzień roboczy.

3.3.

Usługa nałożenia okładziny i wykonania złącza
1) Usługa nałożenia okładziny antypoślizowej (wzór „Karo”) na bębny napędów
przenośników na terenie ZUOK w Olsztynie (wg zapotrzebowania Zamawiającego).
Powierzchnia przewidywana do okleinowania w okresie trwania umowy: do 10m2
Wykonawca do każdego 1m2 powierzchni oklejanej powierzchni powinien doliczyć
koszt: dojazdu, robocizny oraz materiałów niezbędnych do wykonania usługi
nałożenia okładziny.
2) Usługa wykonania złącza taśmy na terenie ZUOK w Olsztynie (metoda klejenia wg
zapotrzebowania Zamawiającego):
a. Metodą wulkanizacji na gorąco (Szerokość złącza wg zapotrzebowania
Zamawiającego)
Szerokości złącz: 800mm-1600mm
Długość złącz przewidywana w okresie trwania umowy: do 30mb
b. Metodą klejenia na zimno (Szerokość złącza wg zapotrzebowania
Zamawiającego)
Szerokości złącz: 800mm-2800mm
Długość złącz przewidywana w okresie trwania umowy: do 15mb
Wykonawca do każdego 1mb złącza powinien doliczyć koszt: dojazdu, robocizny
oraz materiałów niezbędnych do wykonania złącza
Wykonanie usług wykonania złącza taśmy na terenie ZUOK w Olsztynie będzie
realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie Zamawiającego, zgłaszane mailowo,
w czasie wskazanym w Ofercie Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze,
przy czym sobota jest uznawana za dzień roboczy.

4. Ponieważ zakres zapotrzebowania na poszczególne elementy składające się na przedmiot
zamówienia jest niezależny od Zamawiającego (zależy od obciążenia przedmiotowych
materiałów, zdarzeń losowych oraz elementów niebezpiecznych, które występują w strumieniu
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odpadów mogących uszkodzić w części lub w całości przedmiotowy element urządzenia)
Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować realizacji całego zakresu zamówienia. Zamawiający
będzie realizował zamówienia w miarę pojawiania się potrzeb.
5. Informacje dot. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP zawarte są w IDW oraz w
Projekcie umowy.
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