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                                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu na wykonywanie obsług technicznych wraz z wymianą olejów oraz innych 

materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany zgodnie z instrukcją eksploatacji 

danego pojazdu w pojazdach należących do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w 

Grodkowie w 2022 roku 

1. Zamawiający. 

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli  

ul. Powstańców Śl. 24 

49-200 Grodków 

2. Przedmiot zamówienia. 

Stawka 1 rg warsztatowej brutto zastosowanej  przy wykonywaniu obsług technicznych 

autobusów oraz innych pojazdów określonych w załączonym wykazie – stała przez czas 

trwania umowy 

2.1 Suma kosztu materiałów zużytych przy wykonaniu usługi dla poszczególnych 

pojazdów brutto określonych w formularzu oferty, podana na dzień złożenia oferty 

stanowiącej (załącznik do niniejszego zapytania). 

2.2 Przy wyłonieniu wykonawcy podstawowym kryterium będzie najniższa suma stawki  

jednej  roboczogodziny brutto, oraz cen jednostkowych brutto materiałów eksploatacyjnych 

wyszczególnionych w ofercie.(stawka robocizny stała) 

Jeżeli w trakcie trwania umowy cena jednostkowa materiałów eksploatacyjnych podanych w 

ofercie będzie rażąco odbiegać w górę od cen na rynku lokalnym zamawiający odstąpi od jej 

realizacji. 

2.3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać obsługę techniczną pojazdu przy użyciu 

własnych materiałów zgodnych z instrukcją obsługi danego pojazdu, o określonych 

parametrach jak również wymogami określonymi w odrębnych przepisach (np. ochrona 

środowiska) 

2.4 Sporządzając kalkulację wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt odbioru i 

utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych takich jak: oleje, smary, zużyte filtry inne, 

których utylizacji wymagają odrębne przepisy. 

 2.5 Po zgłoszeniu przez uprawnionego pracownika , wykonawca musi wykonać obsługę 

niezwłocznie, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zabezpieczenia stosownych 

materiałów (oleju, filtrów i innych). 

2.6 Jeżeli w trakcie wykonywania obsługi wykonawca stwierdzi usterkę zagrażającą 

bezpieczeństwu, lub mogącą spowodować dalsze uszkodzenia , usunie ją po uzyskaniu 

akceptacji zamawiającego, przy zastosowaniu takiej stawki roboczogodziny jak przy 

wykonywaniu obsługi. 

2.7 W przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonej usterki wykonawca zabezpieczy 

pojazd w stopniu umożliwiającym przejazd do innego warsztatu    



 

 

3. Termin realizacji zamówienia. 

Od 03.01.2022 do końca 2022 roku 

4. Wymagany termin płatności. 

14 dni od daty wystawienia faktury 

5. Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy przesyłać pocztą, faksem pod numer  077-415-70-80, pocztą elektroniczną 

(spajak@gzszip.grodkow .pl) lub składać osobiście w Gminnym Zarządzie Szkół i 

Przedszkoli w Grodkowie w terminie do dnia 23.12.2021.r. do godziny 10.00 Oferty złożone 

po tym terminie nie będą rozpatrywane .Liczy się data wpływu . 

6. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych w oparciu o wewnętrzny regulamin zamówień Gminnego Zarządu Szkół i 

Przedszkoli w Grodkowie. 

7. Sprawę prowadzi Pająk Stanisław tel. 077-415-55-69 

 

 

Załączniki: 

1 Wykaz pojazdów 

2. Formularz oferty 

 

 

 

     Sporządził                                                                                   Zatwierdził 

 

Inspektor d.s technicznych                             Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli 

 

 

      Stanisław Pająk                                                           Zdzisław Pałka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


