Załącznik nr 6 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI DO POJAZDÓW”
Znak postępowania: ZP/25/2019
ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy części do samochodów
ciężarowych oraz osobowych wchodzących w skład zaplecza technicznego MPO–Łódź Sp.
z o.o.
2. Asortyment najczęściej zamawianych części podany jest w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy po cenach jednostkowych zawartych
w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Termin

realizacji

(dla

sukcesywnie

składanych

zamówień)

liczony

jest

od

dnia

przesłania Wykonawcy zamówienia (e-mailem) przez Zamawiającego, do godziny dnia
faktycznie zrealizowanej dostawy (loco magazyn Zamawiającego – Łódź ul. Tokarzewskiego 2
oraz ul. Zamiejska 1) i maksymalnie może wynosić 24 godziny. Jeżeli 24 godzinny termin
dostawy upływa w dzień wolny, w który Zamawiający nie dokonuje przyjęcia części, to dostawa
musi być dokonana najpóźniej do godz. 9:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu
wolnym od pracy, w którym upłynął termin dostawy.
5. Dostawy części będą przyjmowane przez Zamawiającego wyłącznie w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 21.00. Rozładunek dostarczonych części może nastąpić
wyłącznie w obecności pracownika Zamawiającego, który potwierdza to w dokumencie WZ
wykonawcy.
6. Przedmiot zamówienia określony w formularzu cenowym stanowi tzw. koszyk części i posłuży
do celów porównawczych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Formularze cenowe stanowią
podstawę

do

wyłonienia

Wykonawcy,

z

którym

Zamawiający

podpisze

umowę.

Wyszczególnione w formularzu cenowym ilości części zamiennych są ilościami szacunkowymi,
co oznacza, że Zmawiający może dokonać przesunięć ilościowych między poszczególnymi
pozycjami asortymentowymi w ramach maksymalnej wartości umowy. W przypadku zakupu
mniejszej ilości części przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu żadnego
roszczenia.
7. Zamawianie części odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej z podaniem numeru
katalogowego części, marki oraz typu pojazdu. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł
podać numeru katalogowego części, Wykonawca powinien dokonać dostawy części na
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podstawie wzoru (np. uszkodzonej części wymagającej wymiany), przekazanego przez
Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie dla Wykonawcy naliczane będzie za wykonane dostawy, na podstawie
protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
9. Termin płatności wynosi 30 dni od realizacji każdorazowego zamówienia i dostarczenia faktury
VAT Zamawiającemu.
10. Wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane
fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub części zamienne o porównywalnej jakości. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami pod pojęciem:
10.1.

oryginalnej części zamiennej należy rozumieć części zamienne o tej samej jakości co
komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze
specyfikacjami i standardami produkcyjnymi 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,

10.2.

części zamiennej 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,

10.3.

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:
10.3.1. oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)
- "E" lub Unii Europejskiej - "e";
10.3.2. oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe
świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do
upoważnionej jednostki celem ewidencji;
10.3.3. oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe
świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do
upoważnionej jednostki celem ewidencji;
10.3.4. 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
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Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn.
zm.).
11. Przedmioty wyposażenia i części objęte obowiązkiem homologacji typu określone są
w przepisach o homologacji pojazdów.
12. Części zamienne oryginalne wprowadzone na rynek przez producenta pojazdu winny być
zapakowane w opakowania koncernu pojazdów

z trwałym

oznaczeniem jego logo,

a wprowadzone na rynek przez producenta winny być zapakowane w opakowania tego
producenta.
13. 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.
14. Na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość
dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
15. Wykonawca dostarczy części zamienne spełniające wszystkie wymogi określone przez
Zamawiającego.
16. 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.
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