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Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części samochodowych do samochodów 

ciężarowych specjalizowanych  , a także   do sprzętu zimowego i letniego utrzymania dróg  

wchodzących w skład zaplecza technicznego  MPO Sp. z o.o. w Toruniu ul Grudziądzka 159 . 

Asortyment najczęściej zamawianych części podany jest w formularzach ofertowych 

stanowiących Zadania od nr 1 do nr 10.  

Wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane 

fabrycznie nowe i kompletne oryginalne lub części zamienne o porównywalnej jakości. 

Pod pojęciem oryginalnej części zamiennej należy rozumieć części zamienne o tej samej 

jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane 

zgodnie ze specyfikacjami ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji  

komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego , w tym części 

zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu 

samochodowego , przyjmuje się że części zamienne są oryginalne jeżeli producent tych części 

zaświadczy , że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami 

produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co 

części stosowane do montażu tych pojazdów. 

Części zamienne o porównywalnej jakości należy rozumieć  części zamienne , których 

producent zaświadczy , że są one tej samej jakości co komponenty które są lub były 

stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych . 

Części zamienne (oryginalne lub części o porównywalnej jakości) związane z 

bezpieczeństwem użytkowania pojazdów i ochroną środowiska mogą być montowane w 

pojazdach jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków: 

 oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w 

homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (EKG ONZ) – „E” lub Unii Europejskiej – „E”, 

 oznakowane są cechami producenta pojazdu na który wystawiono krajowe 

świadectwo homologacji typu  pojazdu , ocechowanie to powinno być zgłoszone 

do upoważnionej jednostki celem ewidencji, 

 oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu , na który wystawiono 

krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu , ocechowanie to powinno być 

zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji. 

 oznakowane są znakiem zgodności zgodnie z przepisami o systemie oceny 

zgodności i akredytacji , przepisu nie stosuje się do przedmiotów wyposażenia i 

części oznakowanych znakiem bezpieczeństwa na podstawie dotychczasowych 

przepisów o badaniach i certyfikacji; Wykaz części związanych z 

bezpieczeństwem użytkowania pojazdu i ochroną środowiska podlegających 

sprawdzeniu w tym zakresie przez jednostki akredytowane w polskim systemie 



akredytacji określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia /Dz. U z 2003 r. nr.32 poz. 262 z dnia 26 lutego 

2003 r. z późn. zm. 

 

Przedmioty wyposażenia i części objęte obowiązkiem homologacji są w przepisach o 

homologacji pojazdów. 

 

Części zamienne  oryginalne wprowadzone na rynek przez producenta pojazdu winny być 

zapakowane w opakowania koncernu samochodowego z trwałym oznaczeniem jego logo , a 

wprowadzone na rynek przez producenta winny być zapakowane w opakowaniu tego 

producenta. 

Na części dla których producent określa termin gwarancji , Wykonawca zobowiązany jest  

udzielić takiego samego terminu gwarancji liczonego od daty zakupu jednak nie mniej niż 12 

miesięcy. Na części dla ,których producent nie określa terminu gwarancji , odpowiedzialność 

za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty 

zakupu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest  okazać na żądanie aprobatę , atest , lub certyfikat , o ile taki 

jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa . Wykonawca gwarantuje , że wszedł w 

posiadanie towaru stanowiącego przedmiot umowy ponosząc z tego tytułu wszelkie opłaty 

przewidziane prawem. 

 

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu  

cennik części zamiennych do samochodów wymienionych w pkt.2 celem użytkowania w 

okresie obowiązywania umowy. 

 

Integralną częścią niniejszego opisu jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać 

pod uwagę przygotowując ofertę.  

 

 

*wraz z ofertą należy złożyć podpisany przez wykonawcę załącznik. 


