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Załącznik nr 1 

            

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. Wyszczególnienie Dane 

1. Przedmiot zamówienia  

Naprawa elementów konstrukcyjnych układu jezdnego cysterny 

dystrybutora oraz odtworzenie pełnej sprawności technicznej CN-

33D nr rej. UJ 01149. 

2. Ilość 1 

3. CPV 50000000-5 

4. Inne normy nie 

5. Oferty częściowe (zadania) nie 

6. Oferty równoważne nie  

7. Wymogi techniczne 

1. Zgodnie z Wymaganiami Taktyczno-Technicznymi Zakład 

naprawczy musi posiadać i przedstawić:   
 uprawnienia WDT/UDT do naprawy cystern 

 i ich podwozi, 

 Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 

 posiadanie wdrożonego system jakości ISO9001:2015, 

 posiadanie wdrożonego system zarządzania jakością 

spełniającego wymagania zawarte w AQAP 2110 

wydanie C wersja 1. 

Pomocne również będzie posiadanie:  

 autoryzacji Jelcz, 

 zatwierdzonej przez Gestora „Dokumentacji naprawy 

nadwozia i podwozia cystern dystrybutorów 

paliwowych typu CN-33D, 

 dostępu do Okręgowej Stacji Diagnostycznej (lub 

ścisła współpraca z nią) w celu dokonania sprawdzenia 

jakości wykonanej naprawy, oraz sprawdzenia układów 

naczepy. 

8. Usługi dodatkowe Odbiór i transport z 2 RBLog WT Pilawa do naprawy.  

 
 

1. Szczegółowy opis i wymagania naprawy elementów konstrukcyjnych układu 

jezdnego cysterny dystrybutora oraz odtworzenie pełnej sprawności technicznej 

CN-33D nr rej. UJ 01149 . 

 

Operacje technologiczne przewidziane w czasie naprawy elementów konstrukcyjnych 

układu jezdnego cysterny dystrybutora CN-33D: 

 Demontaż kół, 
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 Demontaż III osi, 

 Demontaż resorów III osi, 

 Wymiana tulei resorów, 

 Sprawdzenie, ewentualna naprawa mocowań gniazd resorów, 

 Wymiana miechów powietrza. 

 

 Wycięcie uszkodzonej belki BPW, 

 Przygotowanie i wspawanie nowej belki BPW, 

 Sprawdzenie osi BPW. 

 

 Demontaż osi (bębny, piasty, szczęki hamulcowe), 

 Wymiana siłowników pneumatycznych, 

 Naprawa mocowań siłowników hamulcowych, 

 Montaż osi (bębny, piasty, szczęki hamulcowe), 

 Roznitowanie okładzin hamulcowych i wstawienie nowych, 

 Sprawdzenie bębnów hamulcowych. 

 

 Demontaż drążków skrętu, 

 Wymiana końcówek drążków, 

 Naprawa mocowań drążków skrętu, 

 Sprawdzenie stanu technicznego osi, 

 Wymiana amortyzatorów III osi, 

 Montaż drążków skrętu. 

 

 Demontaż kosza na koło zapasowe, 

 Naprawa kosza na koło zapasowe, 

 Montaż kosza na koło zapasowe. 

 

 Demontaż błotników, 

 Prostowanie lub wymiana błotników na pojedyncze z tworzywa sztucznego, 

 Montaż błotników. 
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 Montaż III osi, 

 Montaż kół, 

 Montaż resorów, 

 Lakierowanie elementów, 

 Sprawdzenie układu hamulcowego. 

 

 Inne operacje pomocnicze, nie wynikające bezpośrednio z operacji technologicznych. 

 

2. Części zamienne i inne operacje zlecane do wyspecjalizowanych warsztatów, 

przewidziane w czasie naprawy elementów konstrukcyjnych układu jezdnego 

cysterny dystrybutora CN-33D: 

 Belka wzmacniająca BPW, 

 Poduszka pow. BPW, 

 Tuleja resoru BPW, 

 Końcówki drążków, 

 Siłownik/siłowniki hamulcowe, 

 Amortyzator/amortyzatory, 

 Resor, 

 Siodło strzemion, 

 Strzemię resoru, 

 Obejma resoru, 

 Blacha, rury i inne materiały, 

 Inne do naprawy – normalia, 

 Materiał lakierniczy, 

 Okładziny szczęk hamulcowych, 

 Nity okładziny, 

 Zestaw do regeneracji szczęk hamulcowych, 

 Śrutowanie + lakierowanie podwozia, 

 Diagnostyka układu, 

 Ustawienie zbieżności kół naczepy, 

 Dostarczenia naczepy i ciągnika siodłowego do naprawy, 

 Koszty przeglądów WDT, 
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 Koszty przeglądów technicznych naczepy. 

 

3. Podstawowymi dokumentami przy przekazywaniu do naprawy są: 

 protokół przyjęcia – przekazania, 

 dokument finansowy MT, 

 dowód rejestracyjny, 

 książka pojazdu mechanicznego, 

 inne dokumenty dotyczące nadwozia, 

 inne dokumenty dotyczące podwozia. 

 

4. Przekazanie/odbiór cysterny: 

 do naprawy odbywa się u użytkownika sprzętu WT Pilawa, 

 dostarczenie/transport cysterny do naprawy dokonywane jest na koszt i 

odpowiedzialność Wykonawcy, 

 odbiór cysterny po naprawie odbywa się u Wykonawcy, 

 podczas odbioru technicznego przeprowadzona będzie próba drogowa.  

 przekazanie przez Wykonawcę decyzji WDT zezwalającej na dalszą eksploatację 

cysterny 

 i wpisów do dowodu rejestracyjnego dopuszczenia pojazdu do ruchu na drogach 

publicznych. 

 

5. Cysterna po naprawie powinna spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie zespoły, podzespoły i mechanizmy pojazdu zamontowane  w trakcie 

naprawy powinny być zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną, zmontowane tak jak 

przewidują warunki techniczne producenta, 

 wszystkie spawane, zgrzewane i nitowane połączenia elementów muszą być 

wykonane zgodnie z dokumentacją technologiczną, zapewniające odpowiednią 

trwałość, funkcjonalność i estetyczny wygląd, 

 śruby  i nakrętki powinny być dokręcone momentami zgodnie z Polską Normą,  

 wszelkie przewody i ich połączenia powinny być szczelne, 

 niedopuszczalne są ubytki powietrza w układzie pneumatycznym,  

 parametry techniczne wszystkich remontowanych zespołów, układów i mechanizmów 
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winny spełniać wymagania określone przez producenta jak dla nowego pojazdu, 

 wszystkie urządzenia, zespoły i mechanizmy winny włączać się płynnie, bez zacięć i 

zgrzytów, 

 podwozie pojazdu winien być pomalowany z zewnątrz lakierem khaki RAL 6006 

półmat,  

 powłoki nie powinny wykazywać rys, pęknięć pęcherzy, miejsc niepokrytych i innych 

wad obniżających ich własności antykorozyjne oraz pogarszających wygląd 

zewnętrzny pojazdu, 

 podwozie, profile zamknięte podwozia i nadwozia, winny być zakonserwowane 

odpowiednimi środkami antykorozyjnymi, 

 niedopuszczalne są nierówności powstałe od uszkodzeń mechanicznych, 

 Wykonawca jest zobowiązany do wysłania grupy serwisowej i usunięcia usterek 

w miejscu użytkowania sprzętu nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty 

otrzymania protokołu reklamacyjnego, 

 z uwagi na zakres naprawy, nie przewiduje się konieczności dokonywania 

obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,- 

 w przypadku zastosowania przez Wykonawcę w zapisach warunków gwarancji 

konieczności wykonywania dodatkowych przeglądów serwisowych, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich przeprowadzenia na własny koszt obejmujący: koszty dojazdu, 

transportu, robocizny, materiały eksploatacyjne, części zamienne, itp. 

 

Uwagi: 

 Wykonawca może zapoznać się ze stanem technicznym sprzętu przed złożeniem 

oferty poprzez dokonanie oględzin pojazdów po wcześniejszym uzgodnieniu 

powyższej czynności z Użytkownikiem. 

 w trakcie oględzin sprzętu Wykonawca powinien zapoznać się szczegółowo z 

aktualnym stanem technicznym, ponieważ Zamawiający nie będzie rozpatrywał 

wniosków Wykonawcy o wykonanie naprawy dodatkowych uszkodzeń stwierdzonych 

w siedzibie Wykonawcy. 

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za fakt niedokonania oględzin sprzętu 

przez Wykonawcę. 
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 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu 

stanu technicznego sprzętu przyjętego do naprawy. 

 W załączeniu do „Opisu przedmiotu zamówienia” załączony jest Protokół Stanu 

Technicznego nr nr 11/19/4226/MPS na sprzęt poddawany naprawie. Zamawiający 

nie bierze odpowiedzialności za treści w nim zawarte. 

 

Załącznik:  

1. Protokół Stanu Technicznego nr  11/19/4226/MPS 
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