
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

im. dr Konrada Vietha w Radomiu
26-612 Radom ul. B. Limanowskiego 42

Regon: 000303060        NIP: 948-16-24-61

Zaproszenie do złożenia oferty

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) do postępowań, których wartość nie 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 EURO nie stosuje się przepisów 
ustawy.

Dotyczy:  „Świadczenie usług w zakresie naprawy i konserwacji samochodów”

ZAMAWIAJĄCY:       Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu,

 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42,
                                          

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres przetargi@rckik.radom.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia  18-01-2017 r. do godz. 13:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i serwisowanie samochodów Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr  K. Vietha w Radomiu, zgodnie z listą 
zawartą w załączniku nr 1.

2. Zamówienie obejmuje:
- wykonywanie zleconych napraw i remontów 
- wykonywanie okresowych przeglądów technicznych.
- wykonywanie napraw wynikających z przeglądów,
- wykonywanie prac  diagnostycznych – w tym diagnostyki komputerowej pojazdów 
- dostawę niezbędnych do prac naprawczych części zamiennych, olejów i płynów 
eksploatacyjnych  
- demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich 
utylizacja, 
- serwis klimatyzacji oraz systemów ogrzewania.
- serwis instalacji, urządzeń elektronicznych i elektrycznych.
- kompleksowy serwis  ogumienia.

II. Oferta

     Wykonawca składa ofertę posługując się formularzami stanowiącymi załączniki nr 1.

III. Umowa
     Strony zawrą umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.



 Załącznik nr 1 do umowy
Firma: .............................................................................

            .............................................................................

    Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY    

Dotyczy:  „naprawy samochodów”

Pojazdy będące na stanie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr 

Konrada Vietha w Radomiu to:

Volkswagen Transporter T5, poj. 1.9TDi, rok prod 2005

Volkswagen Touran, poj. 1.9TDi, rok prod. 2008

Volkswagen Jetta, poj. 1.9TDi, rok prod 2005

CENA BRUTTO

Wulkanizacja
Wymiana opon na feldze stalowej od 12" do 16"  …………….zł
Wymiana opon na feldze aluminiowej od 12" do 16"  …………….zł
Naprawa przebitej opony od  …………….zł

Mechanika - usługi promocyjne
Przegląd samochodu - podstawowy zakres 10 pkt.  …………….zł
Wymiana oleju silnikowego przy zakupie części  …………….zł
Diagnostyka komputerowa: sprawdzenie kasowanie  …………….zł
Zbieżność kół 3D - ustawienie przedniej osi  …………….zł

Wymiana oleju, filtrów i płynów
Wymiana oleju silnikowego z filtrem oleju  …………….zł
Wymiana filtra powietrza  …………….zł
Wymiana filtra kabinowego (przeciwpyłkowy)  …………….zł
Wymiana filtra paliwa silnika diesel  …………….zł
Wymiana oleju w skrzyni manualnej lub moście  …………….zł
Wymiana płynu hamulcowego DOT4 z płynem  …………….zł
Wymiana płynu chłodniczego z płynem 5 L  …………….zł
Wymiana oleju do wspomagania bez oleju  …………….zł

Mechanika – Silnik
Wymiana paska rozrządu w silniku diesla  …………….zł
Wymiana paska wieloklinowego  …………….zł
Wymiana paska klinowego  …………….zł
Wymiana świec zapłonowych  …………….zł
Wymiana świec żarowych  …………….zł

Mechanika - Układ hamulcowy
Wymiana klocków hamulcowych przednich  …………….zł
Wymiana klocków hamulcowych tylnych  …………….zł
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych przednich  …………….zł
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych tylnych  …………….zł
Użycie komputera diagnostycznego do układu hamulcowego  …………….zł
Wymiana szczęk hamulcowych  …………….zł
Wymiana cylinderka hamulcowego  …………….zł
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Wymiana linki hamulca ręcznego  …………….zł
Wymiana przewodu hamulcowego  …………….zł

Mechanika - Zawieszenie i układ kierowniczy
Wymiana końcówki drążka kierowniczego  …………….zł
Wymiana drążka kierowniczego  …………….zł
Wymiana łącznika stabilizatora  …………….zł
Wymiana sworznia wahacza  …………...zł
Wymiana łożyska koła  …………….zł
Wymiana wahacza zawieszenia  …………….zł
Wymiana tulei wahacza zawieszenia  …………….zł

Mechanika - Układ napędowy i amortyzacja samochodu
Wymiana przegubu napędowego zewnętrznego  …………….zł
Wymiana osłony przegubu napędowego zewnętrznego,  …………….zł
Wymiana uszczelniacza półosi  …………….zł
Wymiana półosi kpl.  …………….zł
Wymiana kompletu sprzęgła  …………….zł
Wymiana amortyzatorów przednich  …………….zł
Wymiana amortyzatorów tylnych  …………...zł
Wymiana sprężyn amortyzatora przedniego  …………….zł
Wymiana sprężyn tylnych  …………….zł

Mechanika - Układ wydechowy
Wymiana tłumika końcowego  …………….zł
Wymiana tłumika środkowego  …………….zł
Wspawanie złącza elastycznego  …………….zł

Mechanika - Układ elektryczny silnika
Wymiana akumulatora  …………….zł
Wymiana alternatora  …………….zł
Wymiana rozrusznika  …………...zł
Naprawa alternatora i rozrusznika wycena po diagnozie.  …………….zł

Mechanika - Układ chłodzenia
Wymiana pompy wody  …………….zł
Wymiana termostatu  …………….zł
Czas serwisowy 
Roboczogodzina pracy serwisanta  …………….zł

1. Ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym muszą uwzględniać wszystkie
poniesione koszty przy wykonaniu zamówienia.

2. Podana cena ma być  ceną ostateczną wyrażoną w złotówkach obowiązująca stałe  w
okresie związania umową.

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest/są: 

                     ……………………………………  telefon kontaktowy/email:  .........................................

      Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z powyższym Opisem Przedmiotu Zamówienia i  
przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

.........................., dnia …..................          ...............................................................
                                                                                                                                                                              pieczątka/i imienna/e i  podpis/y   uprawnionego/ych

                               przedstawiciela/i Wykonawcy
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  Załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ……………... w Radomiu pomiędzy:

Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  w
Radomiu
z  siedzibą:  26-612  Radom  ul.  Limanowskiego  42  wpisanym  do  Krajowego  Rejestru
Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  -  XIV  Wydział
gospodarczy  KRS  pod  
nr 0000048204 ,posiadające: REGON 000303060; NIP 948-16-24-611

reprezentowanym przez: 
1.  Dominik Purgal - Dyrektor

zwanym dalej "Zamawiającym",

a firmą: 
……………………………………………………………………………………………
z  siedzibą:
…………………………………………………………………………………………
wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w
…………………  -  ………............  Wydział  gospodarczy  KRS  pod  nr
……………………................................................… 
posiadającą:REGON…………………;NIP: ………….........................................……………
reprezentowanym przez:

1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................

zwanym dalej " Wykonawcą", 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie napraw bieżących i eksploatacyjnych samochodów
należących do RCKiK w Radomiu.

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że serwis zlokalizowany jest w ……………………………… przy
ul. …………………...…………., czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od….
………… do ………………
2.  Wykonawca  oświadcza,  że  po  otrzymaniu  zlecenia  zobowiązuje  się  bezzwłocznie
przystąpić do określonej naprawy lub przeglądu samochodu oraz, że dołoży wszelkich starań
do zminimalizowania czasu naprawy bądź przeglądu, czas naprawy lub przeglądu nie będzie
dłuższy niż 2 dni od przekazania pojazdu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania do naprawy samochodu Zamawiającego bez
konieczności wcześniej rezerwacji terminu usługi. 
4.  Przy poważniejszych  naprawach wymagających  oczekiwania  na  dostawę  części  termin
może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. 
5.  Zakres  naprawy oraz  czas  jej  wykonania  może  ulec  zmianie,  gdy  w  trakcie  naprawy
ujawnią się inne wady w samochodzie wymagające naprawy. Zmiana zakresu i czasu naprawy
wymaga zgody Zamawiającego. 
6.  Wykonywanie  dodatkowych,  niezgłoszonych  czynności  naprawczych  powinno  być
skonsultowane z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 
a)  Zamawiający  wyznacza  swoich  przedstawicieli  p.  Paweł  Sobolewski  oraz  p.  Karol
Sadurski  do bezpośrednich kontaktów przy wykonywaniu umowy. 
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b)  Wykonawca  wyznacza  swego  przedstawiciela  ……………………………...   do
bezpośrednich kontaktów przy wykonywaniu umowy. 
7. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte do realizacji przedmiotu umowy winny
być  nowe oraz posiadać  wymagane  przepisami  prawa atesty.  Na żądanie  Zamawiającego,
Wykonawca  winien  okazać  zezwolenie  od  producenta  na  dopuszczenie  danej  części
zamiennej czy materiału eksploatacyjnego do montażu lub użycia w pojeździe. 
8. O wyborze części zamiennych, podzespołów oryginalnych lub ich zamienników oraz części
nieoryginalnych - decyduje Zamawiający.
9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  stosować
specjalistyczne urządzenia pomiarowo- diagnostyczne. 
10. Od momentu przejęcia przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy, Wykonawca
przejmuje odpowiedzialność za przekazany samochód oraz jego wyposażenie. 
11.  Wykonawca  naprawy  jest  zobowiązany  do  przekazania  naprawionego  Samochodu  w
stanie czystości i porządku 

§ 3 
1. Stawki za roboczogodzinę oraz cena  jednostkowa – za usługę wskazaną w formularzu
cenowym z dnia………………..  pozostają niezmienne w czasie trwania umowy.
2. Stawki za roboczogodzinę mogą ulec zmianie w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.  2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
 jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3.  Podstawą  ustalenia  cen  części  zamiennych  będą  aktualne  na  dzień  zakupu  ceny  w
katalogach u dystrybutora części dla danej marki pojazdów (części zamienne oryginalne lub
ich zamienniki).
4.  Strony  ustalają,  że  podstawą  przyjęcia  faktury  będzie  prawidłowo  wystawiona  faktura
podpisana przez upoważnione osoby. 
5. Wykonawca wystawi fakturę do  7 dni po wykonaniu usługi. 
6. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4 
1.  Wykonawca  udzieli  12  miesięcznej  gwarancji  /  jeżeli  dotyczy/  na  wszystkie  usługi,
natomiast  gwarancja  na  wszystkie  użyte  do  wykonywania  usługi  części  zamienne  będzie
zgodna z gwarancją udzieloną przez producenta danej części 
2.  Okres  gwarancji  liczony  jest  od  daty  odbioru  pojazdu  z  zakładu  Wykonawcy,  przez
pracownika Zamawiającego. 
3.  Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  Zamawiającemu  przysługuje  wobec
Wykonawcy roszczenie z tytułu rękojmi. 
4.  Wykonawca  po  telefonicznym  lub  pisemnym  zawiadomieniu  przez  Zamawiającego  o
stwierdzeniu  wad  w okresie  gwarancji,  wykona  naprawę  niezwłocznie  od  chwili  uznania
reklamacji.

§ 5 
1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
2.  Każda  ze  stron  może  rozwiązać  umowę  z  zachowaniem  1  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia  lub  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  przypadku  rażącego  naruszenia
postanowień umowy przez drugą stronę. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. 
4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2 i 3
Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  zapłaty  tylko  za  wykonane  i  przyjęte  przez
Zamawiającego usługi.

§ 6 
W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  mają
przepisy kodeksu cywilnego oraz  ustawy z  dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień
publicznych. 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy  rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
siedziby zamawiającego.

§ 8 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
strony.

……………………                                                                               ….................................
     Zamawiający                                                                                             Wykonawca
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