Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe– nr ZKM/ZC/161/2016
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. wydania Zamawiającemu dowodu przyjęcia pojazdu do naprawy,
b. przedstawienia Zamawiającemu - w terminie jednego dnia roboczego
od daty przyjęcia pojazdu do naprawy - projektu wyceny wraz
z określeniem przybliżonego terminu realizacji usługi (w formie telefonicznej lub
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
p.fichtel@zkmgdynia.pl) – zwanych dalej wyceną.
2. Zamawiający - w terminie jednego dnia roboczego od daty przedstawienia przez Wykonawcę
wyceny (o którym mowa w pkt. 2 lit. b) - poinformuje Wykonawcę (w formie telefonicznej lub
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ofercie)
o zatwierdzeniu, bądź braku zatwierdzenia wyceny.
3. Dokonanie przez Zamawiającego zatwierdzenia wyceny (o którym mowa w pkt. 2 lit. b) jest
równoznaczne z przekazaniem przez Zamawiającego zlecenia naprawy.
4. Materiały eksploatacyjne, części zamienne i podzespoły wykorzystane przez Wykonawcę muszą
być fabrycznie nowe, oryginalne i zgodne z zaleceniami producenta danej marki pojazdu.
5. Zamawiający wymaga dwunastomiesięcznego terminu gwarancji na materiały eksploatacyjne,
części zamienne i podzespoły wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia oraz
trzymiesięcznego terminu gwarancji na robociznę. Bieg terminów gwarancji liczony będzie od daty
każdorazowej wymiany części i/lub podzespołu w danym pojeździe.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do utylizowania wymontowanych (zużytych) części zamiennych,
podzespołów i materiałów eksploatacyjnych (w tym: odpadów w postaci płynów itd.).
7. Wykonawca musi świadczyć usługi w warsztacie usytuowanym w odległości nie większej niż
10 km od granic administracyjnych miasta Gdyni.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług co najmniej od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00-19.00.
9. W przypadku, gdy na skutek wadliwego wykonania usług serwisowych pojazdu (w tym: wymiany
części zamiennych i podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych) i/lub przeglądu klimatyzacji
Zamawiający utraci gwarancję na dany element pojazdu bądź pojazd lub jego element zostanie
uszkodzony – Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia szkody, w tym zwrotu kosztów
związanych z późniejszymi naprawami pojazdu, które Zamawiający zmuszony był dokonać
na skutek utraty gwarancji spowodowanej działaniami Wykonawcy.
10. Pojazdy przeznaczone do serwisowania i obsługi wskazane są w Załączniku nr 2 do MP –
Formularz oferty – odpowiednio dla każdej z Grup 1-5.
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