Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług w zakresie okresowych
przeglądów wraz z bieżącą konserwacją oraz naprawą pojazdów służbowych - Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet I – usługa w zakresie okresowych przeglądów wraz z bieżącą konserwacją
i naprawą pojazdu marki Toyota Hilux.
Usługi będące przedmiotem zamówienia dotyczą niżej wymienionego pojazdu:
Marka, model
Rok produkcji
Toyota Hilux, diesel, 2982 cm³, 171 KM, KUN26L PRASYW
2010

Przebieg
125 000 km

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów w przypadku zbycia pojazdu,
bez konieczności zmian treści umowy, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie
przedstawiciela Wykonawcy na wskazany adres e-mail. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego.

Pakiet II – usługa w zakresie okresowych przeglądów wraz z bieżącą konserwacją
i naprawą dwóch pojazdów marki Kia Cee’d.
Usługi będące przedmiotem zamówienia dotyczą niżej wymienionych pojazdów:
Marka, model
Rok produkcji
Kia Cee’d CRDI diesel 1582 cm³, 115 KM TCI-U2
2011
Kia Cee’d CRDI diesel 1582 cm³, 115 KM, TCI-U2
2011

Przebieg
141 000 km
140 000 km

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów w przypadku zbycia pojazdu,
bez konieczności zmian treści umowy, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie
przedstawiciela Wykonawcy na wskazany adres e-mail. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego.

Wymagania w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia
dla Pakietu I i II:
1. Wykonawca przez cały okres świadczenia usługi musi dysponować stacją obsługi – warsztatem
znajdującym się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego – ul. Samorządowa 1, 26-601
Radom (odległość wyrażona w pełnych kilometrach mierzona po drodze publicznej utwardzonej),
zapewniający 24 – godzinną ochronę przyjętego do wykonania naprawy-obsługi pojazdu (warsztat,
stacja obsługi, hala remontowa lub plac postojowy).
2. Zakres świadczonych usług obejmuje:
1) naprawy mechaniczne i konserwacje w zakresie obejmującym następujące czynności (układy):
a) wszelkie naprawy powstałe w wyniku awarii lub zużycia części, wynikające z bieżącej
eksploatacji,
b) diagnostykę pojazdu w celu ustalenia przyczyn usterki bez przeprowadzania naprawy,
c) diagnostykę komputerową silnika i jego układów,
d) diagnostykę poduszek i kurtyn powietrznych,
e) naprawę układu kierowniczego,
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f) naprawę instalacji i urządzeń elektrycznych pojazdu wraz z podzespołami (w tym wymiana
żarówek),
g) naprawę układu hamulcowego,
h) naprawę silnika i jego osprzętu,
i) naprawę układu zasilania paliwem i powietrzem,
j) naprawę układu przeniesienia mocy,
k) naprawę i obsługę klimatyzacji,
l) wymianę klamek, zawiasów, rolek przesuwanych drzwi,
m) określenie stopnia zużycia amortyzatorów i naprawę zawieszenia pojazdu,
n) naprawy tapicerskie;
2) sezonową wymianę kół (bez przechowywania), wyważanie oraz serwis ogumienia;
3) naprawy blacharsko-lakiernicze;
4) przegląd okresowy wraz z wymianą płynów, filtrów i pasków.
Zakres wykonywanych prac musi być zgodny z wykazem czynności wyszczególnionych
w książce pojazdu, stosownie do jego przebiegu, wskazań komputera pokładowego i zaleceń
producenta dla danej marki pojazdu.
Wykonawca przez cały okres świadczenia usługi musi dysponować:
1) stacją kontroli pojazdów ze wszystkimi uprawnieniami do badań pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t;
2) zakładem obsługowo-naprawczym zapewniającym kompleksowe usługi dotyczące napraw
mechanicznych, napraw elektrycznych w tym naprawy oświetlenia ostrzegawczego,
blacharstwo, diagnostyka komputerowa silnika i układów elektronicznych, serwis klimatyzacji,
lakiernictwo, serwis ogumienia. Potwierdzeniem spełnienia warunków zawartych w ust. 1-3 jest
złożenie wypełnionego i podpisanego formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
oferty Wykonawcy.
Warunki określone w ust. 1-3 uznaje się za spełnione także wówczas, gdy Wykonawca ma zawartą
umowę autoryzacyjną lub dealerską upoważniającą do wykonywania przeglądów i napraw
pojazdów objętych przedmiotem zamówienia. W tym przypadku wymagane jest złożenie
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do oferty Wykonawcy.
W trakcie świadczenia usług nie dopuszcza się dokonywania zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz
ich podzespołów i układów.
Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw wykonywane będą na podstawie zgłoszenia
przesłanego na adres e-mail Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego i opierać się będą
o normy czasu napraw (w roboczogodzinach) na podstawie jednego z programów specjalistycznych
do kosztorysowania (programu związanego z posiadaniem umowy autoryzacyjnej lub innego np.:
Eurotax, Audatex, WorkshopData, powiększone o koszt użytych części zamiennych). Wykonanie
czynności nieskatalogowanej w normach wymaga akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się przyjmować do obsługi okresowej lub naprawy pojazd
Zamawiającego, każdorazowo poza kolejnością, najpóźniej do godziny 15:00 następnego Dnia
roboczego (za Dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia przesłanego na adres e-mail Wykonawcy
przez przedstawiciela Zamawiającego.
Po przyjęciu pojazdu do naprawy Wykonawca najpóźniej do godziny 15:00 następnego Dnia
roboczego sporządzi jej wstępny kosztorys i prześle go do przedstawiciela Zamawiającego. Po
zatwierdzeniu kosztorysu Zamawiający prześle informację o jego akceptacji Wykonawcy
najpóźniej do godziny 16:00 następnego Dnia roboczego licząc od momentu otrzymania.
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Akceptacja kosztorysu będzie podstawą wykonania naprawy. Wszelka korespondencja w
powyższej sprawie jest przesyłana na adres e-mail przedstawicieli stron umowy.
Wykonanie usługi nastąpi po uzgodnieniu jej zakresu oraz zatwierdzeniu kosztorysu Wykonawcy
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 12.
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac związanych ze zgłoszoną naprawą,
użycia dodatkowych części i materiałów eksploatacyjnych, a także wykonania czynności
nieskatalogowanych w programie do kosztorysowania Wykonawca sporządzi uaktualniony
kosztorys i prześle do Zamawiającego w celu uzyskania akceptacji. Zamawiający potwierdza
akceptację uaktualnionego kosztorysu w sposób i w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw wynikających z różnych aspektów
użytkowania pojazdów, zgodnie z potrzebami i zleceniami Zamawiającego.
Naprawy powypadkowe realizowane będą po zgłoszeniu szkody i dokonaniu oględzin przez
ubezpieczyciela na podstawie zatwierdzonych przez ubezpieczyciela opinii i kalkulacji
z możliwością bezpośredniego rozliczenia finansowego pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym
a Wykonawcą za zgodą Zamawiającego.
Pojazdy kierowane do wykonania usługi będą dostarczane do warsztatu Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiającego, sukcesywnie w miarę potrzeb, po wcześniejszym mailowym
uzgodnieniu z przedstawicielem Wykonawcy. Przyjęcie pojazdu zostanie potwierdzone pisemnie
przez przedstawiciela Wykonawcy na zleceniu wykonania usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:
1) przeglądu okresowego, sezonowej wymiany kół wraz z wyważeniem, serwisu ogumienia –
w ciągu jednego Dnia roboczego od daty przyjęcia pojazdu;
2) naprawy mechanicznej – w ciągu 3 Dni roboczych od chwili otrzymania zatwierdzonego
przez Zamawiającego kosztorysu;
3) naprawy blacharsko-lakierniczej – do 10 Dni roboczych od chwili otrzymania
zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu.
W uzasadnionych przypadkach (np. w sytuacji oczekiwania na części/podzespoły,
spowodowanej ich brakiem na rynku lokalnym) termin wykonania wymienionych napraw w
pkt 2 i 3 może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą Zamawiającego. W takiej sytuacji termin
naprawy nie może przekroczyć w przypadku:
- naprawy mechanicznej 10 Dni roboczych od chwili otrzymania zatwierdzonego przez
Zamawiającego kosztorysu;
- naprawy blacharsko – lakierniczej 20 Dni roboczych od chwili otrzymania zatwierdzonego
przez Zamawiającego kosztorysu.
Wszelką korespondencję w tej sprawie strony prowadzą drogą mailową.
Wykonawca po wykonaniu usługi niezwłocznie powiadomi pocztą elektroniczną przedstawiciela
Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru usługi w ciągu 2 Dni roboczych od otrzymania informacji
od Wykonawcy o jej wykonaniu. Odbiór będzie polegał na sporządzeniu Protokołu Odbioru Usługi,
na podstawie, którego określi się prawidłowość wykonania oraz odbiór pojazdu w miejscu
świadczenia usługi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia) za pojazdy przekazane przez
Zamawiającego celem wykonania usługi, do czasu ich formalnego przyjęcia przez Zamawiającego,
tj. do czasu potwierdzenia odbioru pojazdu przez przedstawiciela Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia niezgodności naprawy ze zleceniem Zamawiającego pojazd nie zostanie
przyjęty do odbioru poprzez nieodebranie Protokołem Odbioru Usługi bez zastrzeżeń i będzie
traktowany, jako nienaprawiony.
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19. Wykonawca zapewnia prawidłowość świadczenia usług zgodnie z dokumentacją techniczną
producenta pojazdu oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 305).
20. Wykonawca będzie świadczył usługi z wykorzystaniem fabrycznie nowych części i podzespołów
nie noszących znamion używania, wolnych od wad fizycznych i prawnych,
nieregenerowanych, oryginalnych lub o parametrach nie gorszych niż producenta pojazdu,
posiadających wymagane prawem europejskim świadectwa jakości i certyfikaty (w tym
bezpieczeństwa). Nie dopuszcza się użycia części i podzespołów regenerowanych.
21. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie świadczenia usług muszą być zgodne z zaleceniem
producenta pojazdu.
22. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie świadczenia usług, a stanowiące zagrożenie dla środowiska
naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.
23. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi źródło pochodzenia części
i materiałów eksploatacyjnych wraz z udokumentowanymi cenami ich nabycia.
24. Wykonawca jest gwarantem wykonanych przez siebie usług.
25. Wykonawca na każdą wykonaną naprawę udzieli Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji,
liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru Usługi bez zastrzeżeń.
26. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w użytych do wykonania napraw
częściach i materiałach eksploatacyjnych oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
27. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji,
jeżeli Wykonawca wadę celowo zataił.
28. Wykonawca na wykorzystane części oraz materiały eksploatacyjne udzieli Zamawiającemu
gwarancji, na okres określony przez ich producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od
dnia podpisania Protokołu Odbioru Usługi bez zastrzeżeń).
29. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wykrytych wad/awarii/usterek w ramach
gwarancji w dniu ich zgłoszenia, a czas określony na ich usunięcie nie może przekroczyć 5 Dni
roboczych.
30. Gwarancja na usługi, części lub materiały eksploatacyjne ulega przedłużeniu o czas postoju pojazdu
z powodu wad/awarii/usterek, wynikających z niewłaściwego wykonania usługi, wykorzystania
wadliwych części lub materiałów eksploatacyjnych.
31. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad/awarii/usterek w okresie udzielonej gwarancji ponosi
Wykonawca.
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