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Załącznik nr 1

Załącznik do zaproszenia do składania ofert:
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa, transport i rozładowanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Rzędowie, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych w asortymencie i ilościach
wskazanych szczegółowo poniżej zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i polskimi
normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Oferowane towary muszą spełniać wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu
zamówienia, być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy
pierwotnego opakowania.
Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.

Towar dostarczany do Zamawiającego musi być fabrycznie nowy oraz dopuszczony do
obrotu, wykonanymi zgodnie z normami DIN, ISO, PN itp.

2.

Zamawiający wymaga narzędzi i materiałów eksploatacyjnych wyłącznie
profesjonalnych. Parametry techniczne podane poniżej w tabeli należy traktować jako
minimalne wymagania określające przedmiot zamówienia.

3.

Koszty montażu i transportu związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca;

Towary będące przedmiotem dostawy będą podlegać odbiorowi ilościowojakościowemu w siedzibie Zamawiającego pod kątem zgodności parametrów technicznych w
obecności przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku dostawy przedmiotu zamówienia przez
firmy kurierskie).
4.

Oferowany sprzęt ma być dostępny na rynku, niedopuszczalne jest tworzenie sprzętu
pod konkretne zamówienie. Niedopuszczalne są produkty prototypowe.
5.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje
producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub
certyfikaty zgodności.
6.

W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego czyli innego niż zaproponowany
przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą dokument
w języku polskim np. szczegółową specyfikację, folder bądź katalog z którego w sposób
nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany
asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do asortymentu
określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność
przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
44 51 00 00-8 Narzędzia
44 51 10 00-5 Narzędzia ręczne
44 81 00 00-1 Farby
Niniejszy opis techniczny zawiera minimalne parametry techniczne jakie muszą spełnić
narzędzia i materiały eksploatacyjne, chyba że w opisie konkretnego urządzenia wskazano
inaczej.

Lp.

1

2

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

j.m

ilość

Nóż monterski

Wykonany z metalu, z możliwością wymiany
ostrza.

Szt.

15

Wymienne ostrze

Wymienne ostrze do noża monterskiego z
punktu 1.

Szt.

30

Przedmiot
zamówienia

3

Śruba M8

Śruba M8 x 50mm

kg

1

4

Śruba M8

Śruba M8 x 30mm

kg

1

5

Nakrętka M8

kg

1

6

Elektrody rutylowe

Elektrody rutylowe Ø 2,0 mm.

kg

5

7

Elektrody zasadowe

Elektrody zasadowe Ø 2,5 mm.

kg

5

8

Elektrody zasadowe

Elektrody zasadowe Ø 4,0 mm.

kg

5

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy,
środek myjący do rozpuszczania i usuwania
uporczywych zanieczyszczeń drogowych jak
kurz, olej, smary, insekty, żywice drzewne i
błoto.

l.

5

Gwoździe 60 mm

kg

1

9

środek myjący
(dimer)

10

Gwoździe 60 mm

11

Gwoździe 100 mm

Gwoździe 100 mm

kg

1

12

Gwoździe 120 mm

Gwoździe 120 mm

kg

1

13

Farba kryjąca w
kolorze żółtym

Farba kryjąca w kolorze żółtym odporna na
czynniki atmosferyczne

l.

3

2
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14

Farba kryjąca w
kolorze czarnym

Farba kryjąca w kolorze czarnym odporna na
czynniki atmosferyczne

15

Siatka tuningowa
aluminiowa

Wymiary: 60 cm x 50 cm

Uszczelnienie boczne
16
przenośnika

Taśma PCV B=150+/-2mm na tkaninie
poślizgowej.

pleksi przeźroczysta gr 4 mm.
przepuszczalność światła: min. 98%
17
w formacie prostokąta o wymiarach 950 x 950
mm (tj 95x95cm),
18
Szkło akrylowe
pleksi przeźroczysta gr 4 mm.
(pleksi)
przepuszczalność światła: 98%
w formacie trapezu równoramiennego o
wymiarach:
- dłuższa podstawa 975 mm (tj. 97,5 cm),
- dłuższa podstawa 925 mm (tj. 92,5 cm),
- wysokość 520 mm (tj. 52,5 cm),
Szkło akrylowe
pleksi przeźroczysta gr 4 mm.
(pleksi)
przepuszczalność światła: 98%
w formacie trapezu równoramiennego o
19
wymiarach:
- dłuższa podstawa 1000 mm (tj. 100 cm),
- dłuższa podstawa 925 mm (tj. 92,5 cm),
- wysokość 945 mm (tj. 94,5 cm),
20 Wąż hydrauliczny SN
Długość węża 400 mm.
3/8 cala do wózka
Zakończony z jednej strony szybkozłączem
widłowego
pasującym do gniazda: 6603-8-10 PHK 10Z/V
Zakończony z drugiej strony nakrętką
obrotową –szerokość nakrętki pod klucz 24
(średnica wewnętrzna 5/8 cala)
21 Zgarniacz gumowy do
Szerokość 600 - 800 mm, osadzony na stylu
wody
drewnianym
Przystosowany do zgarnięcia wody z hali
przemysłowej
Szkło akrylowe
(pleksi)

l.

3

Szt.

1

m2

50

Szt.

2

Szt.

3

Szt.

2

Szt.

3

Szt.

3
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22

23

Klucz nastawny żabka

Ściereczki
pielęgnacyjne do
kokpitu

Szt.

1

Opako
wanie
(min.
25
szt.)

5

Klucz powinien być wykonany zgodnie z
normą DIN 5231 D z osiowym zamkiem, ze
stali chromowo - wanadowej ulepszonej, jako
odkuwka matrycowa, szczęki z zębami i
zamek osiowy szlifowane.
Ponadto powinien charakteryzować się:
- Asymetrycznymi powierzchniami
chwytnymi w kształcie rombu zapewniającymi optymalny uchwyt.
- Samozaciskającymi się szczękami
- Ramionami ergonomicznie ukształtowanymi
wykluczającymi poślizg dłoni
- Ochroną przed zgnieceniem i
zakleszczeniem palców
- Wydłużonymi wąskimi szczękami z zębami,
- Uzębieniem szczęk hartowanym indukcyjnie
o wysokiej odporności na zużycie.
- Możliwością 7 - nastawień stabilnych,
wysoko obciążalnych - zmienna praca.
- Długość 12"- 300 mm
- Średnica 1 1/2" -42 mm
- Masa 460 g

Ściereczki do czyszczenia i pielęgnacji
elementów wykonanych z plastiku, winylu
oraz innych tworzyw sztucznych.

4

