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Wykonawca: 

…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

O ZAPEWNIENIU SERWISU GWARANCYJNEGO 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczo-mroźniczą do transportu krwi i jej 

składników” (Nr sprawy ZP 6/2017), prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Opolu, oświadczam, co następuje: 

 

1. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji, której okres wynosi: 

a) na cały pojazd bez limitu przebiegu w km - …………………………m-cy, 

b) na perforację karoserii - .............. lat, 

c) na lakier - ............... lat, 

d) serwis pogwarancyjny - .............. lat, 

e) gwarancja na urządzenia i instalacje chłodnicze – ……………………………m-cy, 

licząc od dnia daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych samochodu określone zostaną 

w karcie gwarancyjnej, dostarczonej wraz z samochodem. 

3. W ramach gwarancji zapewniamy trzy nieodpłatne przeglądy okresowe wraz z wymianą części 

eksploatacyjnych,  w których zakres wchodzi m.in.: 

a) wymiana oleju silnikowego, 

b) wymiana filtra oleju, 

c) wymiana filtra powietrza, 

d) wymiana płynu chłodniczego, 

e) wymiana płynu hamulcowego, 

g) sprawdzenie stanu zawieszenia, 

h) sprawdzenie stanu układu hamulcowego, 

i) sprawdzenie stanu układu kierowniczego, 

j) sprawdzenie stanu układu wydechowego, 

k) diagnostyka komputerowa, 

l) sprawdzenie prawidłowego ciśnienia w oponach, 

n) sprawdzenie, dezynfekcja i uzupełnienie instalacji klimatyzacji, 
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oraz pozostałe czynności wymienione w książce przeglądów serwisowych oferowanego pojazdu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zapewni także wykonanie dwóch nieodpłatnych (po roku i po 

dwóch latach użytkowania) przeglądów zamontowanych urządzeń chłodniczych wraz z dezynfek-

cją instalacji chłodniczej. 

4. W okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany każdego z 

elementów lub podzespołów dostarczonego samochodu, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad 

konstrukcyjnych, materiałowych lub montażowych. 

5. W trakcie trwania gwarancji, my jako Wykonawca lub autoryzowana stacja obsługi przyjmiemy 

zgłoszenie naprawy i dokonamy wymaganej naprawy celem usunięcia stwierdzonych wad na koszt nasz 

koszt w ciągu maksymalnie 14 dni. Każde wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej spowoduje 

automatyczne przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności samochodu. Na czas naprawy 

gwarancyjnej zapewnimy Zamawiającemu bezpłatnie samochód zastępczy osobowo-dostawczy. 

6. Będziemy ponosić odpowiedzialność za pełną obsługę, a także realizację, naprawę gwarancyjną i 

pogwarancyjną w zakresie pojazdu bazowego jak i jego zabudowy. 

7. Wszystkie świadczenia gwarancyjne (w tym serwisowe) oraz pogwarancyjne (w tym naprawy i 

przeglądy) realizowane będą w autoryzowanych stacjach/autoryzowanych punktach obsługi znajdujących 

się w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy najbliższa autoryzowana stacja obsługi/autoryzowany punkt obsługi znajduje się 

w większej odległości od siedziby Zamawiającego niż wskazano w pkt. 6, zobowiązujemy się 

w okresie gwarancyjnym pokryć każdorazowo wszelkie koszty związane z transportem ponad określoną 

w pkt.6 odległość, samochodu do tej stacji. 

9. W przypadku wyboru przez nas autoryzowanej stacji obsługi/autoryzowanego punktu obsługi znajdującej 

się w większej odległości od siedziby Zamawiającego niż wskazano w ust. 6, zobowiązujemy się pokryć 

każdorazowo wszelkie koszty związane z transportem ponad określoną w ust.6 odległość, przedmiotu 

Umowy do tej stacji/punktu w okresie gwarancyjnym oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego 

na taki wybór. 

10. Świadczenia, o jakich mowa w pkt 2 i 3 będą realizowane w autoryzowanej stacji obsługi:  

a) zakresie:………………………………………………………………………………………… 

o nazwie ….......................... w …............................... tj. w odległości …….km od siedziby Zamawia-

jącego. Za pisemną zgodą Zamawiającego, miejsce realizacji przedmiotowych świadczeń może ulec 

zmianie. 

b) zakresie:………………………………………………………………………………………… 

o nazwie ….......................... w …............................... tj. w odległości …….km od siedziby Zamawia-

jącego. Za pisemną zgodą Zamawiającego, miejsce realizacji przedmiotowych świadczeń może ulec 

zmianie. 

 

 

.........................................       ……….................................................... 
      miejscowość, data                    podpisy osób wskazanych w dokumencie 
          uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwo 


