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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jednorazowa dostawa drutu miękkiego 

ze stali niskowęglowej gatunku C4D1, o średnicy 3,4 mm, wytrzymałości 360 - 

420 N/mm², wykonanego wg normy PN-67/M-80026. Drut jest przeznaczony do 

belowania surowców pochodzących z sortowni odpadów komunalnych takich jak 

frakcja kaloryczna wysortowana z odpadów komunalnych (pre-RDF), opakowania 

z tworzyw sztucznych, folia, papier, butelki PET, puszka aluminiowa. Drut ma być 

dostarczony w kręgach o średnicy zewnętrznej max. 760 mm, waga 120 – 150 

kg/1 krąg. Cała powierzchnia drutu powinna być nasmarowana olejem. 

Dostarczony drut powinien być zapakowany metodą zapewniającą zachowanie 

właściwości oraz parametrów techniczno - eksploatacyjnych podczas transportu 

oraz przechowywania w warunkach magazynowych w okresie co najmniej 

3 miesięcy. Szacunkowa ilość zamówienia wynosi 20 Mg. Okres realizacji 

jednorazowej dostawy (zamówienia): do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zakłada 

się, że ilość jednorazowej dostawy wyniesie ok. 20 Mg. 

 

2. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Wykonawca dostarczy drut na pisemne, wysłane przez zamawiającego pocztą 

elektroniczną, zamówienie. Miejscem dostawy drutu będzie magazyn 

materiałów eksploatacyjnych zamawiającego położony na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 

Ceków, czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  

6.00 do 21.00. Koszt transportu drutu pokrywa wykonawca.  

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć drut zgodny z wymaganiami 

określonymi dla przedmiotu zamówienia.  

3) Wykonawca zrealizuje jednorazową dostawę po uprzednim otrzymaniu przez 

wykonawcę zamówienia zamawiającego złożonego pocztą elektroniczną. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (w tym samym dniu) 
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telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia otrzymania 

zamówienia. 

4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do jednorazowej dostawy, przed  

rozładunkiem, komplet niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego 

drutu, zawierający co najmniej świadectwo jakości producenta drutu 

potwierdzające, że oferowany drut posiada odpowiednie właściwości 

mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026. 

5) Ewentualne wystąpienie niezgodności w świadectwie jakości na dostarczony 

drut, będzie uznane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało 

reklamacji.  

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania jakości otrzymanego 

drutu w upoważnionym do tego typu badań laboratorium. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności parametrów z wymaganiami zamawiającego – 

dostawa zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem i zwrócona 

wykonawcy.  Wykonawca poniesie koszty badań i zwrotu wadliwej partii drutu. 

7) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

 

3. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami 

technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 


