
 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Procedura zakupy  

Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia  - O świadczenie Wykonawcy 

z dnia 21.02.2011 r. Znak: NT/01/11 

           

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi remontu kapitalnego silnika turbodoładowanego od 

samochodu m. LIAZ typ 110.850 rok produkcji 1986. Zakres rzeczowy remontu kapitalnego silnika i jego 

podzespołów musi być zgodny z technologią i wytycznymi jego producenta z zastosowaniem części 

oryginalnych (z tzw. pierwszego montażu) i obejmuje wykonanie co najmniej niżej wymienionego 

zakresu prac: 

ZAKRES REMONTU 

I. całkowity demontaż silnika , mycie i szczegółowa weryfikacja części 

1. naprawa kadłuba silnika 

1.1 sprawdzenie szczelności kadłuba silnika 

1.2 naprawa płaszczyzny podgłowicowej 

1.3 sprawdzenie współosiowości oraz wymiarów gniazd łożysk głównych , ewentualna naprawa 

1.4 naprawa łożysk wałka rozrządu – wymiana panewek na nowe 

1.5 wymiana zestawu naprawczego – tulei cylindrowych, tłoków z pierścieniami i sworzniami na nowe 

2. naprawa głowic silnika 

2.1 naprawa powierzchni uszczelniających 

2.2 wymiana na nowe – zaworów  wraz z prowadnicami, gniazd zaworowych, sprężyn i dźwigni 

zaworowych 

3. naprawa wału korbowego i korbowodów 

3.1 szlifowanie i polerowanie czopów głównych i korbowych 

3.2 regeneracja korbowodów z wymianą śrub stopy korbowodu 

3.3 wymiana wszystkich panewek na nowe 

3.4 wymiana tłumika drgań skrętnych na nowy 

4. naprawa elementów układu smarowania 

4.1 wymiana pompy olejowej na nową 

4.2 wymiana filtrów oleju 

4.3 wymiana chłodnicy oleju na nową 

5. naprawa elementów układu zasilania 

5.1 naprawa wtryskiwaczy-wymiana na nowe rozpylaczy 

5.2 naprawa pompy wtryskowej  

5.3 wymiana na nowe przewodów paliwowych w tym wysokiego ciśnienia 

5.4 wymiana pompy zasilającej w paliwo na nową 

5.5 wymiana filtrów paliwa 

6. osprzęt silnika            

6.1 wymiana sprężarki powietrza na nową 

6.2 wymiana turbosprężarki na nową 

6.3 wymiana pompy wody na nową 

6.4 wymiana alternatora na nowy 

6.5 wymiana rozrusznika na nowy 

6.6 wymiana wieńca zębatego koła zamachowego 

6.7 wymiana tarczy sprzęgła na nową  

6.8 wymiana tarczy dociskowej sprzęgła na nową 



7. montaż silnika – wymiana na nowe 

7.1 wszystkich uszczelek i uszczelnień 

7.2 śrub i nakrętek zgodnie z dokumentacją producenta silnika 

7.3 wszystkich przewodów elastycznych 

7.4 opasek zaciskowych 

7.5 pasków klinowych 

II. wstępne docieranie silnika 

III. malowanie silnika 

Wykonawca udziela (minimum12  miesięcy)………………………… okresu gwarancji od daty spisania 

protokołu odbioru silnika. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie dokonywał przeglądów i 

napraw zgodnie z DTR producenta silnika. Przeglądy i naprawy silnika w okresie gwarancyjnym będą 

wykonywane nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (w tym koszty dojazdu serwisanta) . W 

przypadku wystąpienia awarii , której nie można było usunąć w siedzibie Zamawiającego , Wykonawca 

przewiezie silnik do własnego warsztatu . W tym przypadku koszty  demontażu, transportu i montażu 

silnika ponosi Wykonawca. Czas reakcji serwisu – okres od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia 

…………………………. Dni (max 5 dni roboczych) 

 

……………………………………. Dnia ……………………    Wykonawca (podpis) 

 


