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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych do modeli samochodów, wskazanych w ust. 2, w ilościach zależnych
od potrzeb Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy tj. od stwierdzonych awarii w
pojazdach oraz koniecznych obsług.

2.

Wykonawca będzie dysponował możliwością dostawy części i materiałów
eksploatacyjnych minimum do niżej wymienionych typów pojazdów (wykaz modeli
samochodów zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert).

3.

Zamawiający wymaga, aby części zamienne oraz materiały eksploatacyjne będące
przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe i kompletne, zapakowane w oryginalne
opakowania producenta części. Opakowania będą zawierać dane producenta, numer
części oraz wymagane odrębnymi przepisami dane handlowe.

4.

Dostarczany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne z
zakresu bezpieczeństwa użytkowania oraz być zgodny w wymaganiami producenta
pojazdu.

5.

Wykonawca będzie dysponował minimum 1 magazynem z materiałami i częściami
zamiennymi na terenie miasta w odległości nie większej niż 15 km od adresu przy ulicy
Powsińskiej 69/71 w Warszawie. Odległość będzie mierzona za pomocą
ogólnodostępnych map internetowych z funkcją wyznaczania tras dojazdu po ulicach
miejskich. Lokalizacja najbliższego magazynu z punktem obsługi klienta i punktem
odbioru towaru zostanie przekazana wraz z ofertą. Magazyn ma posiadać Punkt Obsługi
Klienta, który musi dysponować wykwalifikowaną obsługą mającą możliwości pomocy i
doradztwa w doborze części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

6.

W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp przez sieć
internetową do narzędzia informatycznego umożliwiającego między innymi:
a) łatwy dobór odpowiednich części oryginalnych lub zamienników do poszczególnych
modeli samochodów
b) możliwością ustalenia numeru części oryginalnej oraz odpowiadających jej
numerów części zamienników
c) wgląd w cennik części i materiałów eksploatacyjnych z możliwością podglądu
stanów magazynowych i dostępności

7.

Zamówienia, dostawy i zwroty:
a) dostawy będą odbywać się w dni robocze – Wykonawca zobowiązuje się do
dostawy części i materiałów znajdujących się na jego stanach magazynowych wraz
z najbliższym terminem dostawy po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia.
Dostawy realizowane będą zgodnie z dzienną częstotliwością zaoferowaną przez
Wykonawcę w ofercie: minimum 2 razy dziennie: (w tym: min. 1 x w godz. 7.00 11:00 oraz min. 1 x w godz. 11.00 - 14:00)
b) sposób dostawy: dowóz pod adres przy ulicy Powsińskiej 69/71 w Warszawie
c) możliwość dokonania odbioru osobistego w magazynie Wykonawcy.

1

Załącznik nr 7
Nr sprawy: 63/>PU/2019/KK

Dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych:
a) grupa towarowa 1, 2 i 3: maksymalnie 2 dni robocze,
b) grupa towarowa 4 i 6: maksymalnie 3 dni robocze,
c) grupa towarowa 5: maksymalnie 5 dni roboczych
gdzie:
grupa towarowa 1 (materiały eksploatacyjne przeglądowe podstawowe
i podobnych), w tym:
filtry
klocki hamulcowe
tarcze hamulcowe
pióra wycieraczek
grupa towarowa 2 (materiały eksploatacyjne elektryczne i podobnych),
w tym:
akumulatory
żarówki
żarniki xenonowe
bezpieczniki
grupa towarowa 3 (oleje oraz płyny eksploatacyjne i podobnych),
w tym:
olej silnikowy
płyn hamulcowy
olej przekładniowy
płyn chłodzący
grupa towarowa 4 (części zamienne i eksploatacyjne - zawieszenie pojazdu,
układu hamulcowego, kierowniczego i podobnych), w tym:
amortyzatory
łącznik stabilizatora
drążki kierownicze
gumy drążka stabilizatora
końcówka drążka kierowniczego
linka hamulca postojowego komplet
łożyska amortyzatora
łożyska piast
mocowania górne amortyzatorów
Sprężyny zawieszenia
Termostat
wahacze i ich elementy
grupa towarowa 5 (części zamienne i eksploatacyjne do silnika, osprzętu
i podobnych), w tym:
komplet napędu osprzętu / rolki, napinacz, pasek/
komplet napędu rozrządu / rolki, napinacz, pasek/
komplet sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko wyciskowe)
silnik wycieraczki
mechanizm wycieraczek
alternator
8.
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rozrusznik
elementy układu wydechowego, tłumiki
pompa wody
przeguby napędowe
grupa towarowa 6 (chemia techniczna, narzędzia drobne, i specjalistyczne,
drobne elementy wyposażenia serwisu i podobnych), w tym:,
chemia do odtłuszczania elementów hamulcowych
spray smar silikonowy bezbarwny
smar techniczny
spray smar ceramiczny
spray smar miedziany
spray olejowy, penetrator, odrdzewiacz
czynnik klimatyzacji r134a
olej klimatyzacji
barwnik UV do klimatyzacji
9.

Materiały oraz części zamienne i eksploatacyjne błędnie wytypowane, dostarczone
podlegają zwrotowi lub wymianie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

10.

Gwarancja obejmuje okres niezawodnej pracy przedmiotu umowy po zamontowaniu do
pojazdów przez minimum 12 miesięcy.

11.

Zakupy będą dokonywane na podstawie zamówień Zamawiającego składanych
sukcesywnie według bieżących potrzeb, a ceny jednostkowe tych części będą ustalane
na podstawie aktualnych cen pochodzących z oficjalnego detalicznego cennika
Dostawcy na dzień otrzymania przez Wykonawcę zamówienia pomniejszonych o
zaoferowany w ofercie rabat.

12.

Przez detaliczny koszt oryginalnych części zamiennych Zamawiający rozumie minimalną
cenę importera oferowaną w oficjalnym cenniku detalicznym (dystrybutora lub
producenta). Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli cen. W przypadku zaistnienia
udokumentowanej rażącej różnicy cen na niekorzyść Zamawiającego – Wykonawca
wystawi korektę faktury opiewającą na wskazaną przez Zamawiającego kwotę.

13.

Poprzez określenie oryginalnych części zamiennych Zamawiający rozumie części
oferowane pod marką producenta pojazdu zgodnie z cennikiem obowiązującym u
generalnego importera.

14.

Przez detaliczny koszt zamienników oryginalnych części zamiennych Zamawiający
rozumie minimalną cenę oferowaną za dany produkt w oficjalnym cenniku detalicznym
dostawców (hurtowni motoryzacyjnych takich jak: Intercars, Inter-Team, KTD, HART,
Gordon, Motofaktory lub inne podobne) na zamawiany odpowiednik części.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli cen. W przypadku zaistnienia
udokumentowanej rażącej różnicy cen detalicznych na niekorzyść Zamawiającego –
Wykonawca wystawi korektę faktury opiewającą na wskazaną przez Zamawiającego
kwotę.
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15.

Poprzez określenie zamienników części oryginalnych Zamawiający rozumie części
spełniające następujące wymagania:
a) mają tę samą jakość lub też odpowiadają jakościowo elementom stosowanym do
fabrycznego montażu danego pojazdu przez jego producenta,
b) są produkowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcji, jakie producent
pojazdu określił dla części stosowanych na linii montażowej lub w autoryzowanych
serwisach,
c) producent danej części potwierdzi spełnienie przez daną cześć zamienną wyżej
wymienionych warunków.

16.

Przez detaliczny koszt materiałów eksploatacyjnych Zamawiający rozumie najniższą z
cen dostawców zgodnie z oficjalnym cennikiem detalicznym (hurtowni motoryzacyjnych
takich jak: Intercars, Inter-Team, KTD, HART, Gordon, Motofaktory lub inne podobne)
lub cenę oficjalnego importera na stosowany materiał eksploatacyjny. Zamawiający
zastrzega sobie prawo kontroli cen. W przypadku zaistnienia udokumentowanej różnicy
cen na niekorzyść Zamawiającego – Wykonawca wystawi korektę faktury opiewającą na
wskazaną przez Zamawiającego kwotę.

17.

Stosowanie zawyżonych cen przez Wykonawcę jest niedozwolone.

18.

W każdym przypadku udokumentowania przez Zamawiającego zawyżania cen części i
materiałów eksploatacyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający powiadomi pisemnie
Wykonawcę o powyższym fakcie i wezwie Wykonawcę do zaprzestania powyższych
praktyk.

19.

W przypadku niezaprzestania praktyk zawyżania cen części i materiałów
eksploatacyjnych pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania ich stosowania, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia
umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. Wykonawca może żądać
wynagrodzenia wyłącznie za wykonane dostawy do dnia wypowiedzenia umowy.
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