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Załącznik nr 4 do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia
Usługi w zakresie remontów drobnego sprzętu będącego w posiadaniu
Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku.
1. Wykaz drobnego sprzętu , będącego w posiadaniu RDW Włocławek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosa spalinowa – kosa marki Stihl – szt. 8 (FS-240 i FS-450)
Podkszesywarka marki Stihl – szt. 7 (HT 131, HT 133)
Pilarka spalinowa –marki Stihl – szt. 7
Pilarka spalinowa – marki Husqvarna – szt. 4
Zagęszczarka płytowa VP 1340R, - szt. 1, rok produkcji 2008
Zagęszczarka płytowa typ ZGS - 12 rok produkcji 1999
Agregat prądotwórczy marki Fogo rok produkcji 2012, szt. 2
Wiertnica glebowa BT 360, rok produkcji 2005, szt. 1
Zamiatarka HECHT 8616 rok produkcji 2021 – 1 szt.

2. Usługi w zakresie napraw sprzętu (szacunkowa ilość rbh: 200):
•
•
•
•
•
•
•

naprawy mechaniczne,
konserwacja sprzętu,
wymiany oleju;
Wymiany filtra powietrza;
Wymiany świec zapłonowych;
Wymiany przewodów paliwowych ;
Wymiany głowic tnących ,obudowy, prowadnic i łańcuchów

3. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę
do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw sprzętu i ich podzespołów;
4. Zakład naprawczy, w którym będą świadczone usługi winien znajdować się na terenie
miasta Włocławek bądź gminy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta
Włocławek.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji
powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy.
7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony
Wykonawcy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu
w trakcie trwania umowy.
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9. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji drobnego sprzętu
dostarczać będzie Wykonawca.
10. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji zapewni Wykonawca
usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim
telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi
w oddzielnej pozycji na fakturze lub na oddzielnej fakturze.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych,
akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

