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Przedmiot zamówienia:  Naprawa samochodu marki Star 266. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest naprawa samochodu marki Star 266 z silnikiem MAN D0826 Euro 2 oraz 

krótką kabiną od MAN L2000. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Transport uszkodzonego samochodu do siedziby Wykonawcy (miejsca naprawy) z placówki: 

Obwód Ochrony Wybrzeża Łeba, ul. Kościuszki 1, 84-360 Łeba. Brak możliwości uruchomienia 

pojazdu – uszkodzony silnik, zdemontowana głowica.  

2) Demontaż uszkodzonego silnika MAN D0826 Euro2 i wymiana na silnik po kompleksowej 

regeneracji; 

3) Demontaż skorodowanej i uszkodzonej skrzyni ładunkowej;  

4) Wykonanie oraz montaż ramy pomocniczej i skrzyni ładunkowej samowyładowczej  o długości 

około 4100-4600mm z wywrotem trójstronnym - wraz z instalacją hydrauliczną , montażem 

przystawki oraz pompy hydraulicznej do skrzyni biegów i innych niezbędnych elementów; 

5) Montaż zaworu siły hamowania wraz z przystosowaniem instalacji pneumatycznej. 

Uwagi dodatkowe: 

1) Wymieniony w ramach zamówienia silnik musi być jednostką po kompleksowej 

regeneracji, obejmującej co najmniej: 

- regenerację pompy wtryskowej; 

- regenerację kompletu wtryskiwaczy; 

- regenerację alternatora i innych elementów osprzętu silnika; 

- uszczelnienie silnika, w szczególności pod względem wycieków oleju i płynu chłodzącego; 

- diagnostyka ciśnienia sprężania, diagnostyka stanu układu korbowo – tłokowego oraz ewentualna 

naprawa niedomagań i usterek;  

- wymiana wszystkich filtrów i płynów eksploatacyjnych; 

Pojazd przed odbiorem podlega analizie spalin na stacji diagnostycznej pod względem spełniana 

wymogów normy Euro 2. Zdemontowany uszkodzony silnik pozostaje u Wykonawcy. 

2) Rama pomocnicza, skrzynia ładunkowa oraz inne elementy konstrukcyjne wywrotu muszą 

być śrutowane, zabezpieczone gruntem antykorozyjnym oraz pomalowane na kolor 

uzgodniony z Zamawiającym. Przewody hydrauliczne i inne elementy instalacji jak pompa 

i przystawka muszą być fabrycznie nowe. Siłownik wywrotu fabrycznie nowy lub po 

kompleksowej regeneracji.  



3) Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru samochodu z naprawy. Gwarancja 

obejmuje silnik oraz skrzynię samowyładowczą wraz z instalacją hydrauliczną i inne 

wymienione podzespoły i elementy, które wymieniono przy realizacji niniejszego 

zamówienia. 

4) Miejscem odbioru pojazdu po naprawie jest siedziba Wykonawcy. 

Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę wraz z montażem części zamiennych i materiałów 

eksploatacyjnych dopuszczonych przez producenta pojazdu i niezbędnych do wykonania naprawy.  

Naprawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane w sposób zgodny z zaleceniami i 

warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania podczas napraw i przeglądów oryginalnych części i płynów, ewentualnie części i płynów o 

jakości równej oryginalnym częściom i płynom(oznaczone jako Q, OE lub O), które zostały dopuszczone 

przez producenta pojazdu. 

Miejsce realizacji zamówienia: : siedziba Wykonawcy. 
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