
 
Radom, 14.04.2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

DOSTAWA I MONTAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO PRZERZUCARKI BIOFIX 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż części zamiennych do 

przerzucarki Biofix pracującej w kompostowni Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Radomiu , ul. Witosa 94.  

Szczegółowe ilości oraz wymagania podane poniżej. Rysunki w załączeniu: 

 

1. Osłona stacji napędowej przerzucarki Biofix: Blacha osłonowa S1 2 szt. – rys nr 4  

2. Osłona stacji napędowej przerzucarki Biofix: Blacha osłonowa S 2 1szt. – rys nr 4 

3. Osłony stacji zwrotnej przerzucarki Biofix: Blacha osłonowa S1 2 szt. – rys nr 5 

4. Osłony stacji zwrotnej przerzucarki Biofix: Blacha osłonowa S2 1 szt. – rys nr 5 

5. Płyty ślizgowe 1 kpl – rys nr 2 

6. Prowadnice z uchwytami i śrubami montażowymi 1 kpl. – rys nr 3 

7. Burty boczne na całej długości przenośnika zgrzebłowego z osłonami silnika 1 kpl. 

– rys nr 6 

8. Inne elementy niezbędne do montażu  

 

Wymagania 

1. Parametry techniczne – części powinny spełniać n/w parametry techniczne: 

a) Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę osłony posiadały 

właściwości eksploatacyjne równoważne  do właściwości eksploatacyjnych części 

zamiennych zgodnych z oryginałem i to Wykonawca na podstawie art. 101 ust. 5 

ustawy Pzp  winien udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym 

stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

b) Zamawiający zaleca wizję lokalną i zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. 

c) Oferowane przez Wykonawcę części muszą być w pełni kompatybilne  

z przerzucarką BIOFIX funkcjonującą w ZUOK PPUH” RADKOM” Sp. z o. o. 

d) Załączono rysunki dostępne w dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez 

dostawcę maszyny. 

 

Zamawiający dysponuje personelem, który będzie pomagał w doraźnych 

przypadkach demontażu /montażu części zamiennych w ilości 2 osób, maksymalnie 

50 roboczogodzin w czasie trwania umowy po uprzednim uzgodnieniu terminów z 

Zamawiającym (harmonogram prac) i koszt wynagrodzenia należy uwzględnić przy 

kalkulowaniu ceny ofertowej. 

 



Szczegółowe warunki dostaw i montażu: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego przedmiot zamówienia wymieniony oraz przedstawić 

harmonogram dostaw i montażu w ciągu 5 dni od podpisania umowy.  

2. Miejscem dostawy i montażu części zamiennych jest Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych ul. Witosa 94 w Radomiu. 

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dostaw części 

zamiennych i wykonania montażu będą faktury VAT podpisane przez osobę 

upoważnioną ze strony Zamawiającego na postawie protokołu odbioru dostawy 

i montażu przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy dostawie komplet niezbędnych 

dokumentów dotyczących przywiezionych części zamiennych (dokumenty 

materiałowe, przewozowe i świadectwo jakości), w przeciwnym wypadku 

Zamawiający nie zezwoli na przeprowadzenie montażu dostarczonych części. 

Umowa nie zostanie zrealizowana z winy Wykonawcy a ewentualne szkody 

powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonych 

części zamiennych  w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w 

umowie dla danego rodzaju części, stwierdzenia braku dokumentów 

wymaganych przy dostawie, względnie przedstawienia dokumentów 

niekompletnych lub niewłaściwych. W takim przypadku Wykonawca ma 

obowiązek na swój koszt, max. w ciągu 7 dni dostarczyć Zamawiającemu części 

zamienne zgodnie z umową, oraz w ciągu 2 dni dostarczyć dokumenty 

Zamawiającemu spełniające wymagania Zamawiającego. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości nie był krótszy niż 12 

miesięcy od podpisania protokołu odbioru po dokonaniu dostawy i montażu. 

2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania parametrów jakości 

dostarczonych części z  zamiennych.  

 

Prosimy o przesłanie oferty cenowej na załączonym formularzu cenowym oraz czasu 

realizacji zamówienia na adres: a.kultys@radkom.com.pl do dn. 20.04.2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.kultys@radkom.com.pl


 

Wykonawca: 
 

 
 
  
 (nazwa i adres Wykonawcy)                                                                      

 
FORMULARZ CENOWY 

 

l.p. Nazwa asortymentu 
Ilość 

[szt../par/ 
kpl./op.] 

Cena 
jednost.  
netto [zł] 

Wartość netto 
[zł] (2x3) 

VAT 

[%] 

 1 2 3 4 5 

1 Osłona stacji napędowej przerzucarki 
Biofix: Blacha osłonowa S1  

2 szt. 
   

2 Osłona stacji napędowej przerzucarki 
Biofix: Blacha osłonowa S 2 

1 szt. 
   

3 Osłony stacji zwrotnej przerzucarki Biofix: 
Blacha osłonowa S1  

2 szt    

4 Osłony stacji zwrotnej przerzucarki Biofix: 
Blacha osłonowa S2.  

1 szt    

5 Płyty ślizgowe 1 kpl    

6 Prowadnice z uchwytami i śrubami 
montażowymi 

1 kpl. 
   

7 
Burty boczne na całej długości 
przenośnika zgrzebłowego z osłonami 
silnika 

1 kpl. 
   

8  Inne elementy niezbędne do montażu  ---    

9 Koszty robocizny 1 usł    

Cena ofertowa netto: 

(należy dodać do siebie pozycje z kolumny 4) 

 

 
 
 
 
 
 

.........................................                                                       
(miejscowość, data)                                                                              .............................................................     

(podpisy osób upoważnionych  
do podpisania ofert)





 

Rysunek nr 2 



 

 

Rysunek nr 3 



 

 

Rysunek nr 4 



 

  

Rysunek nr 5 



 

 

Rysunek nr 6 


