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WYKAZ STACJI OBSŁUGI SERWISOWEJ POJAZDÓW 

na część nr ….. 

 

Lp. 
Nazwa i dokładny adres 

stacji obsługi serwisowej pojazdów 

 
Szczegółowa lokalizacja stacji obsługi 

serwisowej pojazdów 
(wymagane jest określenie w km. odległości od 
wskazanej stacji od siedziby Zamawiającego) 

 

Podstawa dysponowania 
(zasób własny*/zasób innych 

podmiotów**) 

 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Oświadczam, że dysponuję na dzień składania niniejszego oświadczenia potencjałem wymienionym w wykazie stacji*/Oświadczam, że potencjałem 
wymienionym w wykazie stacji będę dysponował na etapie realizacji zamówienia, na potwierdzenie czego załączam pisemne zobowiązania tego pomiotu do 
oddania do dyspozycji danego zasobu na czas realizacji zamówienia.* (Uwaga: zobowiązanie to winno być złożone w oryginale oraz podpisane przez podmiot 
użyczający Wykonawcy dany zasób wraz z dokładnym wskazaniem użyczanego zasobu). 
 
*niepotrzebne skreślić (jeśli Wykonawca nie dokona skreśleń Zamawiający uzna, że Wykonawcy dysponuje na dzień składania niniejszego oświadczenia potencjałem 
wymienionym w wykazie stacji) 
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Oświadczam, że wskazana powyżej stacja obsługi serwisowej pojazdów jest wyposażona w co najmniej:  

 1 zamknięte specjalistyczne pomieszczenie do przechowywania opon sezonowych, 

 2 stanowiska naprawcze posiadające pełnowymiarowe podnośniki kolumnowe mieszczące się w zamkniętej ogrzewanej hali serwisowej, 

 urządzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych, umożliwiające przeprowadzenie usługi zgodnie z wymaganiami 

producenta pojazdu, 

 urządzenia i wyposażenie umożliwiające wykonywanie napraw zespołów i podzespołów (m.in.: silniki, skrzynie biegów, elementy 

zawieszenia, elementy układu jezdnego i hamulcowego), 

 1 specjalistyczne stanowisko przeznaczone do regulacji geometrii kół, 

 1 stanowisko do toczenia tarcz hamulcowych, 

 1 odrębne specjalistyczne stanowisko do wymiany i napraw ogumienia, 

 specjalistyczne urządzenie do obsługi i konserwacji układu klimatyzacji, 

 1 stanowisko elektryka samochodowego, 

ponadto wskazana stacja obsługi serwisowej pojazdów musi posiadać wydzielony parking, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące 

na naprawę, który spełnia minimum następujące wymagania: 

 ogrodzony, o utwardzonej nawierzchni, 

 strzeżony całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz oświetlony, gwarantujący 

zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi,  

 teren o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min. 5 pojazdów.  

 

Dodatkowe specjalistyczne stanowiska naprawcze ponad minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu: 
 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………..................................................................................................................... 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)  teren o powierzchni umożliwiającej jednoczesne przechowanie min. ........ pojazdów   

 


