OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: Naprawy specjalistyczne oraz naprawy bieżące ładowarek Manitou

Część I: Naprawy specjalistyczne z wykorzystaniem programu do diagnoz i programowania
ładowarek Manitou (zamówienie podstawowe do 1000 rbh, zamówienie w ramach
opcji do 200 rbh)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw specjalistycznych ładowarek Manitou:
MHT790 o nr. ser. 767799:
MHT790 o nr. ser. 767800:
MLT735 120 PS o nr ser. 953840:
MLT735 120 PS o nr ser. 953860:
MT625 o nr ser. 947086
MT625 o nr. ser. 947276
MT625 o nr ser. 947295
2. Miejscem dokonywania napraw ładowarek będzie:
a)

SP Medyny (adres Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński).

b)

SP Polska Wieś (adres Polska Wieś 24A, 11-700 Mrągowo).

c)

SP Trelkowo (adres Trelkowo 80, 12-100 Szczytno).

d)

ZUOK Olsztyn (adres ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn).
3. Naprawy będą dokonywane według potrzeb i na zgłoszenie Zamawiającego. Szacunkowa
ilość roboczogodzin w zakresie napraw wynosi 1200 roboczogodzin (w ramach zamówienia
podstawowego 1000 rbh, w ramach opcji 200 rbh). Wszelkie części zamienne, zużywające się
konieczne do wykonania napraw bieżących zapewni Zamawiający na podstawie odrębnych
zamówień.
4. Prawo opcji zostało określone w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z
prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję
dotyczącą zwiększenia ilości roboczogodzin w zakresie napraw specjalistycznych z
wykorzystaniem programu do diagnoz i programowania ładowarek Manitou.
5. Wykonawca zapewnia transport ładowarki do swojej siedziby jeśli nie ma możliwości
wykonania naprawy u Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest na
swój koszt odebrać ładowarkę z siedziby Zamawiającego lub ze wskazanej Stacji
Przeładunkowej oraz dostarczyć ją po dokonanej naprawie do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca, o którym mowa w ust. 2.
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6. Wykonawca musi dysponować specjalistycznym programem do diagnoz i programowania
ładowarek Manitou dedykowanym przez producenta. Program musi posiadać możliwość
dokonywania modyfikacji i aktualizacji oprogramowania ładowarki.
7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od zgłoszenia wyznaczyć dzień
rozpoczęcia naprawy, nie później niż 7 dnia roboczego od zgłoszenia.
8. Wymagania narzucone art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia, tj. przeglądów, wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz napraw
bieżących objętych zamówieniem, tj. prace mechaników, były wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1086 ze
zm.), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
Kodeksu pracy.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca
upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika
lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do
zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.
Część II: Naprawy bieżące ładowarek Manitou (zamówienie podstawowe do 600 rbh, zamówienie
w ramach opcji do 100 rbh)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw bieżących ładowarek Manitou:
MHT790 o nr. ser. 767799:
MHT790 o nr. ser. 767800:
MLT735 120 PS o nr ser. 953840:
MLT735 120 PS o nr ser. 953860:
2. Miejscem dokonywania napraw bieżących ładowarek będzie: ZUOK Olsztyn (adres ul.
Lubelska 53, 10-410 Olsztyn).
3. Naprawy bieżące będą dokonywane według potrzeb i na zgłoszenie Zamawiającego.
Szacunkowa ilość roboczogodzin w zakresie napraw bieżących wynosi 700 roboczogodzin (w
ramach zamówienia podstawowego 600 rbh, w ramach opcji 100 rbh). Wszelkie części
zamienne, zużywające się konieczne do wykonania napraw bieżących zapewni Zamawiający
na podstawie odrębnych zamówień.
4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego podjąć
działania w celu usunięcia awarii. Przez podjęcie działań przez Wykonawcę należy rozumieć
przynajmniej przyjazd Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, zdiagnozowanie awarii i
rozpoczęcie realizacji usługi. Czas reakcji na zgłoszenie awarii będzie liczony od godziny
zgłoszenia telefonicznego (do terminu nie wlicza się sobót, niedziel i świąt).
5. Wymagania narzucone art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby wszystkie prace związane
z wykonywaniem czynności przeglądów, wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz napraw
bieżących objętych zamówieniem, tj. prace mechaników, których wykonanie polega na
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wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca
upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika
lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do
zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.
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