ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 15/OG-brem/2009

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA PRAC BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH W POJAZDZIE
MARKI LUBLIN II nr rej. UWZ 8874

Malowanie pojazdu marki Lublin nr rej. UWZ 8874
nadwozie:
naprawa skorodowanych elementów poszycia zewnętrznego koła prawego i lewego przedniego
Wymienić stopień wewnętrzny lewy i prawy
naprawa poszycia drzwi - 5 szt
wymienić tylny pas
naprawić podszybie
naprawić nadszybie
naprawić próg lewy i prawy
wykonać lakierowanie pojazdu z zewnątrz i wewnątrz lakierem akrylowym w kolorze jasny
groszek

WARUNKI GWARANCJI
NA WYKONANĄ USŁUGĘ BLACHARSKO-LAKIERNICZĄ POJAZDU LUBLIN
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Wykonawca na powłokę lakierniczą udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
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. 1-6 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.
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9.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w eksploatacji
sprzętu oraz utrudnieniach w jego usprawnieniu, jeśli takie wystąpią ze strony
UŜytkownika.
10. Wykonawca,
po
zakończeniu
okresu
gwarancyjnego,
przedstawi
Zamawiającego informację o wszelkich usterkach, ich przyczynach i sposobie
załatwienia.
11. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
jest Zamawiający lub inna jednostka resortu Obrony Narodowej uŜytkującej
sprzęt.
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