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Data sporządzenia ………………  

Wykonawca: 

…………… 

Zamówienie usługi nr ……………………. 

 

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. 
2. Nr postępowania: BTC/PZ/0232/011/2022/P. 
3. Przedmiot zamówienia: Naprawa silników w ciągnikach rolniczych. 
4. Szczegółowy zakres wykonania Przedmiotu zamówienia: zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zamówienia (Opis 

przedmiotu Zamówienia). 
5. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty: ……………………. netto +  należny podatek VAT (słownie złotych: 

……………………………………………………….). 
6. Termin wykonania usługi:  do 14 dni kalendarzowych na naprawę każdego silnika, czyli nie dłużej niż 14 tygodni od 

udzielenia Zamówienia dla I części Zakupu oraz nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych dla II części Zakupu1.  
7. Miejsce wykonania usługi: Wykonawca będzie realizował przedmiot Zakupu w warsztacie własnym. Wykonawca 

zobowiązany będzie odebrać pojazdy do naprawy oraz odstawić je po naprawie na adres: Warsztaty Betrans, Rogowiec, ul. 
Instalacyjna 20. 

8. Warunki płatności: zgodnie z OWZ https://betrans.pl/przetargi/przydatne-dokumenty. 
9. Warunki gwarancji:  Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela ……….miesięcznej gwarancji. Okres 

Gwarancji będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Prac. W przypadku gdy okres gwarancji lub rękojmi 
na zabudowane materiały udzielony przez producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji wskazanego powyżej, to w 
stosunku do takich materiałów Okres Gwarancji będzie równy okresowi gwarancji lub rękojmi udzielonemu przez 
producenta materiałów.  

10. Procedury odbioru:  Czynności odbiorowe potwierdzone zostaną w Protokole Odbioru Prac (Załącznik nr 2). 
Protokoły Odbioru Prac dla każdego ciągnika oddzielnie, sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. Protokoły Odbioru Prac, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zamówienia, będzie 
stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.   

11. Korzystanie z Podwykonawców: Wykonawca może zaangażować do wykonania Zamówienia Podwykonawców 
wyłącznie w zakresie wskazanym w Formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca odpowiada wobec 
Zamawiającego za wybór Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców 
jak za swoje działania lub zaniechania.  

12. Osoba do kontaktu:  
12.1. Ze strony Zamawiającego: ……………………………..; 
12.2. Ze strony Wykonawcy: ………………………………….. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej 
Zamawiającego, pod adresem: http://betrans.pl/przetargi i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  
13. Załączniki:  

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia. 
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy. 
Zał. nr 3 – Protokół Odbioru Prac. 

Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia. Wykonawca przyjmuje do realizacji niniejszego Zamówienia 
na warunkach w nim określonych. Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych 
Warunków Zamówienia. 
 
 
 
Zamawiający          Wykonawca: 

Przyjmuję do realizacji niniejsze 
           Zamówienie na warunkach jw. 

 
        

 
 
 

……………………………………….      …………………………………………….
            

 
 
 

 
1 w zależności której części Zakupu dotyczy 
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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia 
 
 
 
 
I część Zakupu - usługa naprawy silników w ciągnikach rolniczych URSUS 
Zakres prac: 

1) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 1614 rok produkcji 1992r., numer VIN 03123 – I część 
Zakupu:  
o Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek, 
o Wymiana pompy oleju wraz z zaworem, 
o Regeneracja korbowodów, 
o Wymiana zestawu naprawczego silnika, 
o Regeneracja głowicy silnika, 
o Regeneracja układu paliwowego, 
o Zestaw uszczelnień silnika, 
o Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący. 

zdiagnozowane usterki w ciągniku to uszkodzona uszczelka pod głowicą, wyrzuca płyn chłodzący 
 

2) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 1614 rok produkcji 1992r., numer VIN 03140– II część 
Zakupu: 
o Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek, 
o Wymiana pompy oleju wraz z zaworem, 
o Regeneracja korbowodów, 
o Wymiana zestawu naprawczego silnika, 
o Regeneracja głowicy silnika, 
o Regeneracja układu paliwowego, 
o Zestaw uszczelnień silnika, 
o Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący. 

zdiagnozowane usterki w ciągniku to uszkodzona uszczelka pod głowicą, wyrzuca płyn chłodzący 
 

 
3) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 1614 rok produkcji 1992r., numer VIN 03122- III część 

Zakupu:  
o Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek, 
o Wymiana pompy oleju wraz z zaworem, 
o Regeneracja korbowodów, 
o Wymiana zestawu naprawczego silnika, 
o Regeneracja głowicy silnika, 
o Regeneracja układu paliwowego, 
o Zestaw uszczelnień silnika, 
o Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący, 

zdiagnozowane usterki w ciągniku to uszkodzona uszczelka pod głowicą, wyrzuca płyn chłodzący, woda w układzie 
smarowania silnika 
 

4) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 912 EBEM349, rok produkcji 1987r., numer VIN 05760- IV 
część Zakupu: 
o Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek, 
o Wymiana głowicy silnika 
o Wymiana pompy oleju wraz z zaworem, 
o Regeneracja korbowodów, 
o Wymiana zestawu naprawczego silnika, 
o Regeneracja układu paliwowego, 
o Zestaw uszczelnień silnika, 
o Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący, 

zdiagnozowane usterki w ciągniku to stuki w silniku - pęknięty zawór, wbity w pierwszy tłok 
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5) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 1222 rok produkcji 1989r., numer VIN 03130- V część 
Zakupu: 
o Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek, 
o Wymiana pompy oleju wraz z zaworem, 
o Regeneracja korbowodów, 
o Wymiana zestawu naprawczego silnika, 
o Regeneracja głowicy silnika, 
o Regeneracja układu paliwowego, 
o Zestaw uszczelnień silnika, 
o Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący, 

zdiagnozowane usterki w ciągniku to brak ciśnienia oleju, zatarty 
 

6) Dla silnika a w ciągniku rolniczym marki Ursus 914 rok produkcji 1988r., numer VIN 84766- VI część 
Zakupu: 
o Sprawdzenie/Wymiana/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek, 
o Wymiana bloku silnika (4-cyl), 
o Wymiana pompy oleju wraz z zaworem, 
o Regeneracja/wymiana korbowodów, 
o Wymiana zestawu naprawczego silnika, 
o Regeneracja głowicy silnika, 
o Regeneracja układu paliwowego, 
o Zestaw uszczelnień silnika, 
o Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący, 

zdiagnozowane usterki w ciągniku to dziura w bloku silnika, wypięty korbowód 3 tłoka z czopa korbowodowego wału 
korbowego, dopuszczalna jest wymiana silnika na używany po remoncie 
 
 

7) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki URSUS 1614 rok produkcji 1991r., numer VIN 03030- VII część 
Zakupu: 
o Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek, 
o Wymiana pompy oleju wraz z zaworem, 
o Regeneracja korbowodów, 
o Wymiana zestawu naprawczego silnika, 
o Regeneracja głowicy silnika, 
o Regeneracja układu paliwowego, 
o Zestaw uszczelnień silnika, 
o Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący, 

zdiagnozowane usterki w ciągniku to uszkodzona uszczelka pod głowicą, wyrzuca płyn chłodzący 
 

8) Dla silnika w ciągniku rolniczym marki Pronar 82SA rok produkcji 2006r., numer VIN 01586U- VIII część 
Zakupu. 

Zakres prac: 
o Sprawdzenie/osiowanie wału korbowego wraz z wymianą panewek, 
o Wymiana pompy oleju wraz z zaworem, 
o Regeneracja korbowodów, 
o Wymiana zestawu naprawczego silnika, 
o Regeneracja głowicy silnika, 
o Regeneracja układu paliwowego, 
o Zestaw uszczelnień silnika, 
o Filtr oleju silnika plus olej, płyn chłodzący. 

zdiagnozowane usterki w ciągniku to uszkodzona uszczelka pod głowicą, wyrzuca płyn chłodzący 
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Załącznik nr 3 - Protokół odbioru usługi 
 

Sporządzono: (miejscowość i data) 

 

Nazwa usługi: ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Skład komisji 

Zamawiający:                                                                                                                              Wykonawca: 

 

…………………………………….                                                                      ……………………………………… 

Na podstawie oceny stwierdza się, że 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Niniejszym stwierdza się, że prace zostały wykonane przez Wykonawcę 

Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego 

 

Zamawiający 

 

(pieczęć i podpisy) 

Wykonawca 

 

(pieczęć i podpisy) 

 


