Załącznik nr 8 do siwz
WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

LP

Wykaz wyposażenia zakładu minimalne wymagania Zamawiającego

Potwierdzenie przez wykonawcę
minimalnych wymagań w siwz

1

dysponowanie przez Wykonawcę: jednym z
programów do kosztorysowania napraw
pojazdów (AUDATEX lub EUROTAX)

TAK/NIE*

2

dysponowanie
jednym
miejscem
zlokalizowanym na terenie warsztatu albo w
jego bezpośrednim sąsiedztwie, w sposób
który uniemożliwi powiększanie się szkód w
pojazdach
i
jego
wyposażeniu
przystosowanym do garażowania lub
parkowania jednocześnie minimum ośmiu
uszkodzonych
pojazdów,
odpowiednio
zabezpieczonym
tj.
co
najmniej
ogrodzonym, oświetlonym i utwardzonym,
zabezpieczonym przed dostępem osób
trzecich w sposób uniemożliwiający wejście
(zamykana brama wjazdowa), całodobowo
dozorowanym przez 24 godziny, 7 dni w
tygodniu poprzez system wewnętrznego
monitoringu przy pomocy kamer oraz
urządzenia rejestrującego z nich obraz

TAK/NIE*

3

dysponowanie warsztatem, do którego za
każdym razem będą dostarczane i odbierane
pojazdy,

TAK/NIE*

4

dysponowanie jedną profesjonalną ramą
geometryczną z zestawem pomiarowym

TAK/NIE*

5

6

7

dysponowanie jedną bezpyłową kabiną
lakierniczą wyposażoną w zespół filtrów,
nawiewów, wyciągów z co najmniej jednym
urządzeniem grzewczym służącym do
utrzymania odpowiedniej temperatury w
trakcie
lakierownia
i
suszenia
polakierowanego nadwozia samochodu
dysponowanie 5 stanowiskami do napraw
samochodów
osobowych,
osobowych
terenowych i typu furgon o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t,
dysponowanie
jednym
stanowiskiem
dostosowanym do napraw samochodów
ciężarowych i autobusów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 7 t,

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Podstawa dysponowania np
najem własność dzierżawa

8

9

dysponowanie jednym urządzeniem
pomiaru geometrii nadwozia

do

TAK/NIE*

dysponowanie jednym urządzeniem do
ustawiania geometrii zawieszenia pojazdu.

TAK/NIE*

* - niepotrzebne skreślić
Programem do sporządzania kosztorysów napraw pojazdów, którym dysponuje Wykonawca jest program
………………………….
Warsztat, do którego przez cały okres trwania umowy będą dostarczane i odbierane pojazdy zlokalizowany
jest w…………………………. przy ul. ………………………………………… tj. .... km od Stacji Obsługi
ul. Krakusa i Wandy 11 w Koszalinie
Miejsce do garażowania, parkowania minimum ośmiu pojazdów zlokalizowane jest przy ul...........................
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej warsztatu naprawczego oraz miejsca do
garażowania/parkowania celem weryfikacji złożonego wraz z wnioskiem wykazu i opisu ze stanem
faktycznym.

.................................................................
( miejscowość / data)

………………………………………………..
( czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby
upoważnionej/ osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy

