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Załącznik nr 1 
 
 
Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
 
I. Przedmiot zlecenia. 
Przedmiotem zlecenia jest wykonanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy napraw 
głównych:  
 
3 sztuk automatycznych skrzyń biegów wyprodukowanych przez Voith  DIVA 864.5. 
 
II. Opis przedmiotu zlecenia. 
1. Naprawa w zakresie standardowym, ustalonym przez Zleceniobiorcę, prowadzona           

w systemie naprawy skrzyni otrzymanej do naprawy.  
2. Wymiana: 

tarcz ciernych sprzęgieł, nadajnika indukcyjnego, elektrozaworu, uszczelek gumowych            
i simeringów, uszczelek płaskich, przewodów olejowych, tulei kierownicy, łożysk, 
pierścieni uszczelniających, czujnika temperatury oleju. oringów, tulejki wałka kierownicy, 
filtra oleju, podstawy chłodnicy oleju, tulejek uszczelniających wałków, sprężyn 
talerzowych.  

3. Naprawa: 
Pompy oleju, chłodnicy oleju, wewnętrznej wiązki elektrycznej wraz z blokiem zaworów 
oraz sterowaniem.  

4. Naprawa musi obejmować, poza zakresem ustalonym przez Zleceniobiorcę: 
a) Napełnienie skrzyni biegów po naprawie olejem oraz sprawdzenie na stanowisku 

testowym.   
b) W zakresie elektroniki sterującej do skrzyni biegów – odczytanie i analiza zapisów 

błędów, skasowanie i ponowne wprowadzenie oprogramowania sterującego 
(odświeżanie). 

5. Naprawa musi zostać przeprowadzona zgodnie z technologią napraw i dokumentacją 
techniczną producenta. Części użyte do napraw muszą być oryginalne lub dopuszczone 
do stosowania przez producenta skrzyń. Olej użyty do testowania i napełniania skrzyni 
musi być z tej samej klasy jakościowej ( lista smarowa Voith H55.6335.35 ) i musi być 
mieszalny z olejem stosowanym przez Zleceniodawcę ( aktualnie Shell Spirax 6s). 
 

III. Opis warunków naprawy. 
1. Skrzynie biegów wraz z elektroniką sterującą postawioną na odpowiedniej europalecie 

odbiera i dostarcza Zleceniobiorca do magazynu Zleceniodawcy. 
2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość obecności swojego przedstawiciela na 

każdym etapie naprawy skrzyni, od momentu jej przekazania Zleceniobiorcy do momentu 
zdemontowania ze stanowiska testowego i zapakowania na europaletę transportową do 
magazynu Zleceniodawcy. 

3. Odbiór każdej skrzyni biegów po naprawie nastąpi u Zamawiającego. Potwierdzenie 
przez Zamawiającego sprawności skrzyni po zamontowaniu jej w autobusie i próbie 
drogowej jest dla Zleceniobiorcy podstawą do wystawienia faktury VAT. 

4. Przy odbiorze skrzyni przez Zamawiającego obecność przedstawiciela Zleceniobiorcy 
jest nieobowiązkowa.  

5. Z oferty wyłączone są: chłodnica oleju, wewnętrzna wiązka elektryczna, obudowa skrzyni 
do oddzielnych negocjacji w przypadku konieczności ich wymiany.  
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IV. Wymagany termin realizacji zlecenia. 
1. Termin naprawy każdej skrzyni biegów – do 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia 

przez Zleceniodawcę gotowości skrzyni do odbioru, do dnia dostarczenia 
wyremontowanej skrzyni do Zleceniodawcy. 

 
V. Wymagane warunki gwarancji. 
1. Zleceniobiorca udziela gwarancji na skrzynię biegów na okres, 36 miesięcy, licząc od 

dnia odebrania przez Zleceniodawcę skrzyni biegów, bez limitu przebiegu.  
2. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

wystąpienia uszkodzenia. Decyzje o sposobie i miejscu wykonania naprawy 
gwarancyjnej Zleceniobiorca zobowiązany jest podjąć w terminie 1 dnia roboczego, 
licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia. 

3. W przypadku konieczności wymontowania, zamontowania skrzyni biegów w ramach 
naprawy gwarancyjnej czynności te wykona Zleceniodawca i obciąży Zleceniobiorcę 
każdorazowo kwotą 1200 zł + VAT. Dostawa i odbiór skrzyni biegów w ramach naprawy 
gwarancyjnej obciążają Zleceniobiorcę. 

4. Wszystkie planowe przeglądy gwarancyjne oraz czynności obsługowe w okresie 
gwarancji wykona Zleceniobiorca na własny koszt. Warunek ten nie dotyczy planowych 
wymian oleju. 

5. Wszystkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Zleceniobiorca.  
6. W przypadku konieczności wykonania więcej niż trzech napraw gwarancyjnych jednej 

skrzyni biegów Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy                     
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

7. Formą korespondencji w zakresie zgłoszeń napraw gwarancyjnych jest poczta 
elektroniczna.  

VI. Warunki, jakie powinien spełniać Zleceniobiorca. 
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym                

i osobami zdolnymi do wykonania zlecenia posiadającymi stosowne szkolenia                          
i uprawnienia.  

2. Dysponuje narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zlecenia.  
3. Wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 

przedmiot zlecenia i przedstawi referencje innych podmiotów, dla których wykonywał 
takie usługi. 

4. Jest samodzielnym wykonawcą zlecenia bez możliwości zatrudniania podwykonawców. 
5. Warunki, jakie powinien spełniać Zleceniobiorca winny być udokumentowane: 

(kserokopie faktur zakupu sprzętu, uprawnień pracowników, poświadczenia 
zatrudnienia).   

6. Dysponuje danymi technicznymi umożliwiającymi pełną obsługę programów sterujących 
pracą skrzyni w zakresie ich personalizacji. 

7. Na żądanie Zleceniodawcy udostępni do wglądu w/w dokumenty potwierdzające 
zdolność do samodzielnego wykonania naprawy.  

  
 
 

 
 


