ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ
Nr sprawy 15/OG-brem/2009

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA REMONTU BIEśĄCEGO POJAZDU STAR 200 nr rej. UKO 1105
RB pojazdu marki STAR 200 nr rej. UKO 1105
podwozie:
wymiana końcówek drąŜków kierowniczych - kpl
wymiana tulei i sworzni resorów tylnych i przednich - kpl
wymiana tulei i sworzni zwrotnic - kpl
wykonanie konserwacji podwozia
naprawa zasadniczego układu hamulcowego: wymiana cylinderków przód - 2 szt, tył - 2 szt,
wymiana przewodów gumowych - 4 szt, przetoczenie bębnów hamulcowych - kpl
naprawa pocniczego układu hamulcowego: wymienić osłony gumowe siłowników hamulcowych kpl
wymiana przewodów gumowych układu pneumatycznego - kpl
wymiana układu wydechowego
wymiana uszczelnień mostów napędowych, skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej
wymiana płynów eksploatacyjnych (skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej, układu hamulcowego
oraz mostów napędowych) dostarczonych przez UŜytkownika
kabina:
wymiana uszczelek okien i drzwi kabiny - kpl
wymiana poszycia tapicerskiego drzwi kabiny - 2 szt i siedzeń - 2 szt oraz pokrowca pokrywy
silnika
wykonanie drobnych prac blacharsko spawalniczych kabiny
wymiana nakładek gumowych na pedałach sprzęgła i hamulca
naprawa oświetlenia zewnętrzego i wewnętrznego, wymiana skorodowanych elementów
optycznych (lamp mijania - 2 szt, drogowych - 2 szt, lamp tylnych zespolonych - 2 szt, szkieł
kierunkowskazów - kpl
wymiana ramion i piór wycieraczek szyby przedniej - 2 szt
wymiana lusterek bocznych - 2 szt
naprawa zamka drzwi i podnośnika szyb od strony kierowcy
silnik:
sprawdzić i wyregulować wtryskiwacze
uszczelnić pompę wtryskową
uszczelnienie układu wydechowego
wymiana uszczelnień silnika
wymiana pasków klinowych
wymiana przewodów gumowych układu chłodzenia i zasilania paliwem
wymiana filtrów (powietrza, oleju, paliwa)
wymiana płynów eksploatacyjnych silnika i układu chłodzenia dostarczonych przez UŜytkownika
nadwozie:
naprawa podłogi skrzyni ładunkowej, wymiana uszkodzonych desek
wykonanie drobnych prac blacharsko spawalniczych nadwozia ( prostowanie pogiętych
elementów)
wykonanie prac lakierniczych nadwozia i kabiny farbą ftalową koloru khaki mat
wykonanie badań diagnostycznych z potwierdzeniem dopuszczenia do ruchu na drogach
publicznych
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WARUNKI GWARANCJI
NA WYKONANY REMONT BIEśĄCY POJAZDU STAR 266 B2/Sam.
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Wykonawca na wyremontowany sprzęt udziela gwarancji na okres 12 miesięcy
lub przebieg 10.000 km – w zaleŜności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Wykonawca do dokumentacji gwarancyjnej przekazywanej UŜytkownikowi
dołączy wykaz numerów plomb znajdujących się na poszczególnych zespołach
i urządzeniach z zaznaczeniem tych, których naruszenie powoduje utratę
gwarancji na dany zespół.
Gwarancja obejmuje równieŜ usługi nabyte w ramach niniejszej umowy
u kooperatorów Wykonawcy.
Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru sprzętu po usłudze przez
przedstawiciela UŜytkownika, co potwierdza się protokołem, o którym mowa
w § 5.
Wady jakościowe, dotyczącej wykonanej usługi, UŜytkownik zgłasza
Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytych w okresie gwarancyjnym
wad i usterek, w miejscu wskazanym przez UŜytkownika w terminie 7 dni
roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. JeŜeli
w powyŜszym terminie nie jest to moŜliwe, jest on zobowiązany do
powiadomienia UŜytkownika, podając przyczyny opóźnienia realizacji
reklamacji. Reklamacja powinna być jednak rozpatrzona nie później niŜ w ciągu
21 dni, licząc od daty otrzymania protokółu.
Okres gwarancyjny przedłuŜa się o czas postoju sprzętu z powodu uszkodzeń
niezawinionych przez UŜytkownika.
Z usunięcia wad i usterek Wykonawca i UŜytkownik sporządzają protokół
potwierdzający przywrócenie poŜądanych parametrów taktyczno-technicznych
lub jakościowych, oraz odnotowują termin zakończenia okresu gwarancyjnego.
Postanowienia ujęte w ust. 1-8 Wykonawca zamieszcza w załączonym do
sprzętu dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę termin usunięcia wykrytych wad lub
usterek Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,1 % ceny jednostkowej brutto
usługi dotyczącej danego sprzętu za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej
jednak niŜ 10 % w/w ceny.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w eksploatacji
sprzętu oraz utrudnieniach w jego usprawnieniu, jeśli takie wystąpią ze strony
UŜytkownika.
Wykonawca,
po
zakończeniu
okresu
gwarancyjnego,
przedstawi
Zamawiającego informację o wszelkich usterkach, ich przyczynach i sposobie
załatwienia.
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
jest Zamawiający lub inna jednostka resortu Obrony Narodowej uŜytkującej
sprzęt.
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