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Zał. nr 4 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie remontu drobnego sprzętu będącego w posiadaniu
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2022 roku.
1. Zamówienie obejmuje usługi w zakresie przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu:
Naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g
(orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 150),
2. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i usuwania awarii::
- Kosa spalinowa FS 350 MRL
- 2 szt.,
- Kosa spalinowa FS 360 C-E STIHL
- 5 szt.,
- Kosa spalinowa FS 450 STIHL
- 2 szt.,
- Podkrzesywarka HT 75 STIHL
- 3 szt.,
- Piła spalinowe 0064 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowe MS 193 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowe MS 250 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowa MS 261
- 1 szt.,
- Piła spalinowa MS 260/37
- 1 szt.,
- Piły spalinowe MS 361 STIHL
- 1 szt.,
- Piły spalinowe MS 362 STIHL
- 2 szt.,
- Piła spalinowa MS 440 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowa MS 441 STIHL
- 1 szt.,
- Zagęszczarka CF 1
- 1 szt.,
- Zagęszczarka VP 1340 R
- 1 szt.,
- Zagęszczarka WACKER
- 1 szt.,
- Agregat prądotwórczy F7001
- 1 szt.,
- Kompresor AIRPRESS HL340/90
- 1 szt.,
- Sprężarka 260/8/50 cm
- 1 szt.,
- Nagrzewnica olejowa B35 CEL
- 1 szt.,
- Świder glebowy BT 360
- 1 szt.,
- Piła do cięcia asfaltu TS-400 nr fabr. 143590425
- 1 szt.,
- Dmuchawo-opryskiwacz STIHL SR-420
- 2 szt.,
- Nagrzewnica olejowa B35 CL
- 1 szt.,
- Nagrzewnica olejowa MASTER
- 1 szt.,
- Prostownik z rozruchem 360-570A DYNAMIC
- 1 szt.,
- Agregat spawalniczy INWERTMax 161 LOGIC
- 1 szt.,
- Agregat spawalniczy MIG/MAG 220D SHERMAN
- 1 szt.,
- Przecinarka plazmowa CUT 40 SHERMAN
- 1 szt.,
- Przecinarka ściernicowa 355mm DEWALT D28700
- 1 szt.,
- Myjka KARCHER HD6/15PLUS
- 1 szt.,
- Odśnieżarka STIGA CRYSTAL
- 1 szt.,
- Nożyce spalinowe do żywopłotu STIGA SHP 60
- 1 szt.,
- Wiertarka stołowa kolumnowa PROMA PTB16B
- 1 szt.,
- Wiertarka udarowa DEWALT D21805
- 1 szt.,
- Wiertarka GSB 16 RE
- 1 szt.,
- Wiertarka GSB 168 E
- 1 szt.,
- Wiertarka GBH 4 DFE
- 1 szt.,
- Wiertarko-wkrętarka BOSH GSR 12V-15
- 1 szt.,
- Wiertarko-wkrętarka akum, BOSH GSR-1800 Li
- 2 szt.,
- Wiertarko-wkrętarka DEWALT 18V DCD780M2
- 1 szt.,
- Szlifierka WQ 10-125 SP
- 1 szt.,
- Szlifierka kątowa BOSCH PWS 700i
- 1 szt.,
- Szlifierka elektryczna BOSCH GWS 18-125
- 2 szt.,
- Kosiarka Stiga
- 1 szt.,
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- Kosiarka spalinowa COLLECTOR STIGA
- Odkurzacz KARCHER NT21
- Młot udarowy GHB 2-24 DSR
- Klucz udarowy ATMO AT200
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- 1 szt.,
- 1 szt.,
- 1 szt.,
- 1 szt.

3. W przypadku awarii i braku możliwości dalszego korzystania ze sprzętu Wykonawca zobowiązany
jest, po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego
polecenia wykonania naprawy, do odebrania sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego
w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia oraz przetransportowania danego sprzętu do
miejsca wykonania naprawy. Jeżeli naprawy dokonywane będą w warsztacie mieszczącym się w
promieniu 25km od siedziby Zamawiającego, koszty dostawy sprzętu ponosić będzie Zamawiający.
Wykonawca świadczący usługi poza ww. odległością, zobowiązany jest do odbioru sprzętu
przeznaczonego do wykonania usługi objętej umową do miejsca wykonania usługi, na własny
koszt i ryzyko. Zatem cena ewentualnego transportu sprzętu winna być wkalkulowana w cenę
jednostkową roboczogodziny.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
5. Gwarancja: Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi na wykonane usługi,
a na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość
dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru
do miejsca dostawy.
6. Warunki i termin płatności: Faktura wystawiana będzie na: Województwo Kujawsko-Pomorskie,
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP 956-19-69-536, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko.
Kwota wynikający z faktury płatna będzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia
poprawnie wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
Każda faktura musi zawierać szczegółową specyfikację kosztów, ze wskazaniem zakresu
wykonanych napraw, określeniem sprzętu, który podlegał naprawie, ilość roboczogodzin i cenę
roboczogodziny. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć szczegółowe warunki
gwarancji na wymienione części zamienne.
Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składnia faktur za pośrednictwem platformy
elektronicznego
fakturowania
dostępnej
pod
adresem:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj, wpisując w odpowiednim miejscu numer GLN
jednostki: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie – 5907864502060.
7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy.
8. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych
operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą
Zamawiającego.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu nowego sprzętu w ramach kwoty umowy
np. w przypadku gdy koszt naprawy przekraczałby rzeczywistą wartość rynkową danego
urządzenia.
10. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie określające zakres naprawy sprzętu, Usługi
serwisowania sprzętu muszą być świadczone w autoryzowanym serwisie dla marki sprzętu
STIHL, która wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Sprzęt wchodzący
w zakres przedmiotu Zamówienia, objęty jest gwarancją producenta. Z uwagi na istniejące ryzyko
utraty gwarancji oraz potrzebę zapewnienia wysokiej jakości usług, które gwarantuje
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wyspecjalizowany autoryzowany serwis marki STIHL wymaga się, aby usługi serwisowania były
przeprowadzane w autoryzowanym serwisie dla marki sprzętu STIHL.
11. Wykonawca wykona bieżące naprawy w ciągu 3 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie
każdorazowo uzgodniony między stronami.
12. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy
danym sprzęcie w oparciu o katalog norm czasowych odpowiednio dla danej części zamówienia.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie trwania
umowy.
14. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji będą stanowiły odrębną pozycję
na fakturze, zawierającą rzeczywisty koszt zakupu tych materiałów.
Również podzespoły sprzętów, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych 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.
15. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany oleju, zużytych części wyłącznie na fabrycznie nowe
lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów,
którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. Koszt użytych do napraw materiałów i części
nie będzie obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny.
16. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych, a maksymalne proponowane
przez Wykonawcę ceny, nie powinny przekroczyć cen katalogowych producentów. Rzeczywista
ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego.
17. Ustalenie czasu naprawy, odbywać się będzie w oparciu o katalog warsztatowych norm czasu pracy,
lub w przypadku braku normy w wymienionym katalogu o normy producenta sprzętu.
18. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów
i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw po okazaniu osobie odbierającej
pojazd naprawiany lub wydania ich na żądanie Zamawiającemu.

