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A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądu okresowego i napraw samochodu 
osobowego marki:  
 
W ramach przedmiotu zamówienia będą serwisowane samochody: 
a.)  Marka samochodu: Skoda Fabia II HATCHBACK poj.1.2  nr rejestracyjny RMI 15201  

Typ Rok produkcji : 2009 
Przebieg orientacyjny : 59000km 
data ostatniego badania technicznego  21.09.2018 
wymagana data badania technicznego 21.09.2019 
okres trwania zamówienia : od daty  podpisania umowy do 31.12.2019r. 

b.)  Marka samochodu: Skoda Octavia III Elegance  2.0 TDI  nr rejestracyjny  57902 
Typ Rok produkcji : 2013 
Przebieg orientacyjny : 81 000 km 
data ostatniego badania technicznego  08.12.2018 
wymagana data badania technicznego  08.12.2019 
okres trwania zamówienia : od daty  podpisania umowy do 31.12.2019r. 

c.)  Marka samochodu: Skoda Octavia poj. 2.0 TDI nr rejestracyjny RMI 30528 
Typ Rok produkcji : 2011 
Przebieg orientacyjny : 157500 km 
data ostatniego badania technicznego  07.01.2019 
wymagana data badania technicznego   07.01.2020 
okres trwania zamówienia : od daty  podpisania umowy do 31.12.2019r, 

d.) Marka samochodu: Skoda Karoq poj. 1.6 TID nr rejestracyjny  RMI 81385 
Typ Rok produkcji : 2018 
Przebieg orientacyjny : 4 000 km 
data ostatniego badania technicznego - 
wymagana data badania technicznego:  2021 
okres trwania zamówienia : od daty  podpisania umowy do 31.12.2019r. 
UWAGA: samochód zakupiony w grudniu 2018 roku, w Firme  MKT SERWIS SKODA MIELEC   
–leasing ,  gwarancja producenta 

e.) Marka samochodu: Skoda  YETI poj. 1,4    nr rejestracyjny RMI  45063 
Typ Rok produkcji :  2014 
Przebieg orientacyjny : 28200 km 
data ostatniego badania technicznego 10. 03. 2017r. 
wymagana data badania technicznego  10. 03. 2019r. 
okres trwania zamówienia : od daty  podpisania umowy do 31.12.2019r. 

 
 
2. Zakres przedmiotu zamówienia: 
 



a) wykonywanie wszystkich prac i czynności składających się na serwisowanie samochodu, a w 
szczególności mechaniki, elektryki, układu paliwowego, elektroniki, systemu sterowania, 
wyposażenia montowanego fabrycznie ( radio, klimatyzacja  itp.), wymiany ogumienia (wraz z 
wyważeniem kół), przechowywania ogumienia  po wymianie odpowiednio na letnie, na zimowe dla 
samochodów z pozycji 1b , wymiany podstawowych materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, 
oleje, płyny, żarówki, serwis i naprawy układu hamulcowego, serwis i naprawy układu kierowniczego, 
serwisu i naprawy elementów zawieszenia ze szczególnym uwzględnieniem regularnej wymiany 
amortyzatorów, serwisu i naprawy układu elektrycznego, serwisu i naprawy układu napędowego, 
serwisu i naprawy wyposażenia wewnętrznego; 
 
b) wykonywanie wszystkich prac i czynności składających się na obsługę serwisową samochodu – 
robociznę, określonych przez producenta w książce obsługi samochodu; 
 
c) zapewnienie zespołów i części zamiennych oraz materiałów potrzebnych do wykonywania obsługi 
serwisowej pojazdów. Zespoły i części zamienne mają być oryginalne, tj. 
certyfikowane przez producenta pojazdu, nowe i bez wad (chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na 
zastosowanie tzw. zamienników); 
 
d) wykonanie badania technicznego z wpisem do dowodu rejestracyjnego  
 
e) zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje napraw blacharskich i lakierniczych oraz akcesoriów i 
wyposażenia samochodu (radioodbiorników, telefonów, nawigacji, systemów zabezpieczeń, itp.); 
 
3. Zakres składający się na obsługę serwisową samochodu obejmuje: 
 
a) wykonywanie okresowych przeglądów eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi pojazdu, 
wynikających z eksploatacji i przebiegu samochodu oraz przedstawienie innych potrzeb koniecznych 
do wykonania, a nie określonych w instrukcji obsługi; 
 
b) sprawdzanie stanu technicznego pojazdu w zakresie mechaniki i układu paliwowego, diagnostyki 
elektryki i elektroniki systemu sterowania, ustalenie i usuwanie przyczyny występujących usterek 
zgłoszonych przez Zamawiającego, informowanie Zamawiającego o stwierdzonych uszkodzeniach 
wymagających wykonania naprawy;  
 
c) wykonywanie bieżących napraw pojazdu oraz czynności  kontrolno – regulacyjnych w zakresie: 
mechaniki, elektryki, elektroniki, itp. 
 
d) wykonanie badania technicznego 
 
B. OBOWIĄZKI STRON ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA. 
 
1. Strony zobowiązane są do współdziałania i pełnej współpracy przy realizacji umowy. 
 
2. Dla umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z obowiązków wynikających z zamówienia, 
Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dostarczanie samochodu do stacji obsługi wraz z dowodem rejestracyjnym i książką obsługową 
samochodu oraz odebrania samochodu ze stacji obsługi w dniu zgłoszenia gotowości samochodu do 
odbioru lub innym terminie uzgodnionym z Wykonawcą; 
b) przedstawienia informacji o zauważonych usterkach w samochodzie oraz wskazania oczekiwanego 
zakresu wykonania obsługi serwisowej; 
 
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: 



 
a) przyjęcia samochodu do stacji obsługi, poinformowania Zamawiającego o stwierdzonych usterkach 
i brakach w wyposażeniu samochodu; 
b) uzgodnienia z Zamawiającym, przed rozpoczęciem serwisowania, zakresu i kosztów wykonania 
obsługi serwisowej; 
c) wykonania obsługi serwisowej w ustalonym przez strony zakresie, potwierdzenia wykonanej 
obsługi w książce obsługowej samochodu, zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu; 
d) udzielenia gwarancji jakości wykonanych usług serwisowych i na zamontowane podczas 
serwisowania części na okres co najmniej 24 miesiące; 
e) zgłoszenia Zamawiającemu gotowości samochodu do odbioru, uzgodnienia terminu jego odbioru 
i wydania samochodu ze stacji obsługi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego; 
 
4. Samochód będzie przyjmowany do serwisowania i wydawany ze stacji obsługi w dni robocze w 
godzinach 8.00 ÷ 14.00. 
 
5. Zamawiający, podczas dostarczenia samochodu na stację obsługi oraz w trakcie odbioru 
samochodu ze stacji, obsługiwany będzie poza kolejnością; 
 
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług przy zastosowaniu pełnowartościowych materiałów 
eksploatacyjnych zalecanych przez producenta, przy możliwie najniższych cenach. Zamawiający 
zastrzega sobie również prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie montażu w samochodzie 
oryginalnych części lub nieodbiegających jakościowo od oryginałów zamienników. 

7.Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych 
czynności. 

8.W przypadku gdy w wyniku przeglądu okresowego Wykonawca uzna za konieczne wykonanie 
wymiany jakiejkolwiek części  kosztem wymiany nowych części w miejsce uszkodzonych, 

niesprawnych niezbędnych do usunięcia usterki/naprawy zostanie obciążony Zamawiający  na 
podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających poniesione koszty zakupu przez 
Wykonawcę, przy czym przed przystąpieniem do prac naprawczych i zakupowych Wykonawca 
przedłoży  kalkulację kosztów w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

 
C. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STACJI OBSŁUGI. 
 
1. Stacja obsługi ma znajdować się w promieniu do 10 km od siedziby  Agencji Rozwoju Regionalnego 
MARR SA w Mielcu , 39-300 Mielec, ul. Chopina 18  
2. Samochód musi być serwisowany zgodnie z wymaganiami technicznymi i technologicznymi 
określonymi w instrukcji obsługi, w szczególności przy pomocy specjalistycznych narzędzi i 
przyrządów wymaganych przez producenta pojazdu. 
3. Stacja obsługi musi posiadać ścieżkę diagnostyczną (przed każdą usługą serwisową samochód 
Zamawiającego ma zostać poddany wstępnej diagnostyce podstawowych układów); 
4. Osoby dokonujące czynności obsługowe samochodów mają posiadać specjalistyczne kwalifikacje 
zawodowe oraz doświadczenie zawodowe gwarantujące odpowiednią, jakość wykonania obsługi 
serwisowej; 
5. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za powierzone 
mienie przez cały okres obowiązywania umowy. 
6. Po wykonaniu usługi, samochód przygotowany Zamawiającemu do odbioru powinien być umyty. 
 
 



 


