
Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

w postępowaniu na zadanie pn. „Zakup silnika zaburtowego dla Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego” 
 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) sprzedaż silnika zaburtowego (zwanego dalej „silnikiem”): 

- mocy nie mniejszej niż 80 KM, 

- spodzina w wersji przedłużonej, 

- komplet sterociągów wraz z manetką; 

2) dostawa silnika na koszt i ryzyko wykonawcy, do dnia 19 kwietnia 2018 

roku, pod adres: ul. Heyki nad Kanałem Zielonym, 70 – 631 Szczecin 

(Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – terenowa 

jednostka organizacyjna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

Województwa Zachodniopomorskiego); 

3) prawidłowy montaż silnika na łodzi Castor typu ASCAT wraz z jego 

uruchomieniem i sprawdzeniem, do dnia 19 kwietnia 2018 roku. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 

niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Silnik będzie: 

1) posiadał instrukcję obsługi w języku polskim, 

2) min. 12 miesięcy rękojmi oraz min. 36 miesięcy gwarancji, które będą 

liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu 

zamówienia. 

4. Ogólne warunki gwarancji będą zawarte w karcie gwarancyjnej, którą 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej silnika  

w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia lub w przypadku:  

1) braku możliwości naprawy – wymieni wadliwy silnik na nowy; 

2) przedłużenia czasu naprawy powyżej 10 dni – wyda silnik zastępczy 

(równoważny z silnikiem uszkodzonym); 

6. Wszystkie naprawy będą udokumentowane w kartach gwarancyjnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do świadczenia usług 

gwarancyjnych. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza 

siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zapewni: 

- odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie nie przekraczającym 



2 dni roboczych; 

- dostarczenie naprawionego lub zamiennego silnika na własny koszt,  

w terminie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej 

10 Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt 

transportu sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą 

Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

11 Powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach nastąpi telefonicznie, fax 

lub e-mailem 

12 Kod CPV  - 42111100-1 

 

 


