
Ogłoszenie 

 

Dotyczy: naprawy układu hamulcowego oraz naprawy  szybkozłącza osprzętu wraz z systemem 

mocowania szybkozłącza do układu roboczego maszyny  w ładowarce Volvo L 90F . 

Przedmiotem zamówienia obejmuje : 

1. Naprawa układu hamulcowego (2 maszyny): 

- wymiana akumulatorów gazowych w układzie hamulcowym (3 szt. w każdej maszynie)   ładowarki 

Volvo L  90F, 

- sprawdzenie i  kalibracja układu hamulcowego. 

2. Naprawa szybkozłącza roboczego (2 maszyny): 

- wymiana sworzni ryglujących osprzęt, 

- naprawa otworów pod sworznie ryglujące w korpusie szybkozłącza przez tulejowanie korpusu 

szybkozłącza, 

- naprawa siłownika (wymiana uszczelnienia) siłownika uruchamiającego sworznie ryglujące. 

3. Naprawa mocowania szybkozłącza do układu roboczego maszyny (2 maszyny): 

- wymiana sworzni, tulei, uszczelnień ponadto regulacja luzów bocznych (dystansowanie)  ramion 

głównych układu roboczego ładowarki, 

- wymiana sworznia, tulei, zestawu uszczelnień regulacja luzów bocznych (dystansowanie)  łącznika 

centralnego mocowania szybkozłącza narzędzi, 

- regeneracja otworów mocowania sworzni, 

- dystansowanie (usunięcie luzu bocznego) wspornika łącznika centralnego nr katalogowy 

VOE11020741. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca do naprawy zastosował części oryginale lub posiadające 

dopuszczenie przez producenta maszyny  do stosowania jako zamiennik dotyczy to: sworzni, tulei i  

akumulatorów gazowych. 

Termin realizacji usługi od daty podpisania umowy do 30.06.2016 r.  

Zamawiający przewiduje, iż czas niezbędny na naprawę jednej maszyn nie będzie dłuższym niż 10 

dni roboczych. W przypadku wydłużenia terminu naprawy Wykonawca zapewni nieodpłatnie 

maszynę zastępczą o zbliżonych parametrach.  

Wykonawca dokona odbioru przedmiotu umowy w celu wykonania jego naprawy  

z siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym transportem Wykonawcy i na 

jego koszt. Zamawiający wyda Wykonawcy przedmiot umowy na podstawie  protokołu  przekazania 

przedmiotu umowy podpisanego przez strony. 



Wykonawca dostarczy wykonany przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego   

w terminie 10 dni roboczych transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający przyjmie od 

Wykonawcy wykonany przedmiot umowy na podstawie  protokołu  odbioru przedmiotu umowy 

podpisanego przez strony. 

 

Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy na okres nie krótszy niż 24 

miesiące. 

 Oferta winna zawierać: 

- okres związania z oferta min. 30 dni, 

- cenę za wykonanie naprawy w tym za prace : 

 Naprawa układu hamulcowego, 

 Naprawa szybkozłącza osprzętu, 

 Naprawa mocowania szybkozłącza osprzętu. 

 Wykaz przewidzianych do zamontowania części wraz z ceną 

 

Warunki płatności: 

- Płatność za wykonaną usługę zostanie podzielona na dwie części: każda z część po wykonaniu 

naprawy jednej maszyny. 

- Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem na konto Zleceniobiorcy  

na podstawie wystawionej faktury VAT. 

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół z odbioru naprawy maszyny (ładowarki) . 

- Termin płatności za wykonaną usługę nie krótszy niż  14 dni kalendarzowych od dnia złożenia 

faktury w sekretariacie zamawiającego.  

Warunki składania ofert  

Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „ Oferta – Naprawa ładowarki  –  nie 

otwierać przed 18.05.2016 r.” należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania  

Sp. z o.o. w Toruniu do dnia 18.05.2016 roku, godz. 13. 30 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami p.o. Kierownik ZUOK, Grzegorz Gronowski ,  

Tel. komórkowy: 504 937 5395 

 

Informacja prawna  

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz.2263) – wyłączone spod rygorów przepisów ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej 

Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie poinformowany i 

wezwany do zawarcia umowy.  

Załączniki: 

Formularz ofertowy  

 

  


