
 

 

 
 

 

Rozdział II 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiotem zamówienia  jest remont kapitalny nadwozi specjalizowanych typu: - Super 

Medium SK-200 na podwoziu samochodu marki Volvo  nr rej. CT 50618   i WUKO  SM – 

200 na podwoziu samochodu marki Jelcz P642KCL nr rej. CT 87329 z zachowaniem 

technologii  stosowanej przez producentów wskazanych typów  zabudowy i przy użyciu 

fabrycznie nowych , oryginalnych części zamiennych .  

Remont kapitalny nadwozia jest rozumiany jako wymiana poszycia odwłoku i skrzyni  

zbiorczej , wymiana elementów roboczych takich jak: jak sworznie, łożyska, uszczelki , 

zderzaki gumowe, oraz przywrócenia pełnej sprawności technicznej nadwozia. 

Zamówienia jest podzielone na dwie części. 

 

 

 

Część I 

Zakres remontu zabudowy Super Medium SK-200 nr rej. samochodu CT 50618 

- wymiana korpusu wanny odwłoka , belki dolnej I, belki górnej II 

- zamontowanie nowej uszczelki odwłoka 

- przyspawanie nakładki na boczne ściany korpusu odwłoka  

- wymiana dolnych zamocowań sworzni ryglowania odwłoka 

- remont skrzyni zbiorczej, wymiana dolnego progu końcowego 

- wymiana ostatniego pola ściany skrzyni zbiorczej  

- przyspawanie blachy na podłogę skrzyni 

- zamontowanie dolnych haków ryglowania odwłoka 

- wymiana dolnej listwy uszczelniającej przy ścianie wypychowej 

-wymiana przednich amortyzatorów zamocowania skrzyni zbiorczej 

- remont wrzutnika SK-200 

- wymiana pompy hydraulicznej  

- wymiana sprzęgła 

- wymiana wałka przystawki 

- wymiana przewodów hydraulicznych 

- wymiana wyłączników krańcowych i bezpieczeństwa 

- regeneracja siłowników hydraulicznych 

- wymiana pulpitu obsługowego lewa i prawa strona w części tylnej 

- naprawa elementów sterowania w kabinie kierowcy 

- wymiana rozdzielacza hydraulicznego 

- wymiana filtra powrotnego oleju hydraulicznego 

- wymiana oleju hydraulicznego 

- naprawa stopni 

- wymiana instalacji elektrycznej zabudowy 

- piaskowanie, malowanie zabudowy na kolor pomarańczowy RAL2003 .    

-  Wymagany minimalny okres gwarancji na zakres prac objętych niniejszym zamówieniem.   

 

 

 

Część II 

 

Zakres  remontu zabudowy  WUKO SM – 200 nr rej. samochodu CT 87329 

-naprawa odwłoka poprzez wymianę poszycia z blachy trudnościeralnej 

-naprawa urządzenia do opróżniania pojemników – skasowanie luzów  

- wymiana rolek szuflady  

- naprawa szuflady i łopaty 

- wymiana poszycia podłogi  skrzyni ładunkowej 

- wymiana  poszycia ścian bocznych skrzyni ładunkowej 



- naprawa ramy skrzyni ładunkowej 

- wymiana sworzni  siłowników hydraulicznych 

- wymiana czopów szuflady 

- regeneracja cylindrów hydraulicznych 

- regeneracja rozdzielaczy blokowych  

- wymiana filtrów granulowych i siatkowych układu hydraulicznego 

- wymiana oleju hydraulicznego 

- naprawa prowadnic płyty wypychającej 

- naprawa instalacji elektrycznej 

- wymiana wyłączników krańcowych 

- wymiana przewodów układu hydraulicznego 

- naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia i sterowania zabudowy 

- piaskowanie i malowanie całej zabudowy na kolor pomarańczowy RAL 2003 

Wymagany minimalny okres gwarancji na zakres prac objętych niniejszym zamówieniem nie 

może być krótszy niż 12 miesięcy. 

 

 

 
 


