
Sanok dn.16.03.2021r.  

 ZP.2521.10.2022                                                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE 

              w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł  
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1  cytowanej ustawy. 

 
1.Nazwa zadania: „Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów  
i sprzętu będącego na wyposażeniu  Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  zgodnie z zał. nr 2  
 

2.Dane Zamawiającego: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku 
Adres: ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok 

             TEL: 134642445, FAX: 134642445  
email: info@pzd.sanok.pl  

          Osoba do kontaktów: Danuta Ziajka tel. 134642445, 
 

3.Opis przedmiotu zamówienia: 

„Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów  
i sprzętu będącego na wyposażeniu  Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  zgodnie z zał. nr 2  
 

3. Opis wymagań 

   

1) Zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zał. nr 1  

2) Stacja serwisowa powinna znajdować siew odległości nie większej niż 15 km od adresu 

Zamawiającego  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

 Wykonawca winien posiadać wymagane uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem 

zamówienia, a także  realizować zamówienie zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną. 

 

 
 
5. Wykaz dokumentów: 

     
 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej 

              2)Kopia polisy OC 
 

 

6. Kryteria oceny ofert: 

     Zgodnie ze szczegółowym opisem  

7. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą: 

     - termin realizacji zamówienia :31.12.2022r  
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     okres związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert  

8.Termin i miejsce złożenia oferty: ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu 

 w zamkniętej kopercie  do siedziby  Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8  

w terminie do 23.03.2022r .do godz. 12.00 do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. 
Witkiewicza 8 opisanej w następujący sposób : 
„ Świadczenie usług warsztatowych” 

9. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: 

    Zamawiający „  zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia   w terminie 30      
     dni od daty przedłożenia faktury . z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego   protokołem  
     zdawczo – odbiorczym 
 

10. Sposób komunikacji: 

       Za pośrednictwem poczty elektronicznej  

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy wykonawcy, 
2. ……………………………………. 
3. …………………………………… 

                                                                          
                               Zatwierdził : 

                                                     Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  

                                                                             Wojciech Naparła  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zał.nr 1  
Szczegółowy opis zamówienia  

 
„Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów  
i sprzętu będącego na wyposażeniu  Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  zgodnie z zał. nr 2  

 
I. Przedmiot zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu                  i 

napraw samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku 

a w szczególności:  

a. przeglądy okresowe  

b. naprawy wynikające z przeglądów technicznych, 

c. naprawy powstałe w wyniku awarii, 

d. naprawy blacharskie i lakiernicze, 

e. serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz wymianą  zużytych 

akumulatorów,  

f. serwis klimatyzacji, 

g. serwis ogumienia, 

h. wymiana oleju wynikając z instrukcji obsługi  

i. sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, 

j. naprawy pozostałe wynikłe w toku bieżącej eksploatacji samochodów. 

2. Przeglądy samochodów nie objętych gwarancją producenta będą wykonywane zgodnie    

 z częstotliwością i zakresem wynikającym z „Warunków eksploatacji i przeglądów              

okresowych” określonym przez producenta samochodu.  

3. Naprawy będą wykonywane zgodnie z zakresem każdorazowo uzgadnianym z uprawnionym w tym 

zakresie pracownikiem Zamawiającego. 

 

II Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca winien posiadać wymagane uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem 

zamówienia, a także  realizować zamówienie zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną. 

2.  Wykonawca przy przeglądach i naprawach stosował będzie fabrycznie nowe części      zamienne 

spełniające odpowiednie normy techniczne, dopuszczone do montażu w danym samochodzie i 

zgodne z instrukcjami obsługi poszczególnych środków transportowych, Wykonawca podczas 

realizacji przedmiotu Umowy stosował będzie specjalistyczne  urządzenia  pomiarowo – 

diagnostyczne zalecane przez producentów samochodów. 

3. Wykonawca będzie wykonywał podstawowe usługi serwisowe oraz typowe naprawy       i usługi 

zgodnie z zakresem wskazanym w Umowie oraz wg cen roboczogodziny    przedstawionej w złożonej 

ofercie cenowej. 

4. Wykonawca będzie wykonywał wszystkie inne niż określone w ofercie naprawy i usługi zlecone 

przez Zamawiającego i rozliczenia ich kosztów z zastosowaniem stawki   roboczogodziny oraz 

udzielonego Zamawiającemu rabatu – określonych w ofercie. 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT obejmujące ilość roboczogodzin oraz wykaz wszystkich  

wykonywanych czynności i użytych części i materiałów eksploatacyjnych do wykonania  naprawy lub 

przeglądu oraz informacje o wysokości udzielonego rabatu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania Umowy opłaconej polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie    prowadzonej działalności. 

III. Kryteria oceny ofert  

 



Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
Nazwa kryterium: 
Wartość brutto przeglądów okresowych samochodów – waga kryterium 20% 
 

Najniższa suma wartości przeglądów okresowych 
C = ----------------------------------------------------------------------------  x 100 × 20 % 
           Suma wartości przeglądów okresowych w ofercie 
 
Cena brutto roboczogodziny przy naprawach – waga kryterium 70% 
 

Najniższa stawka roboczogodziny 
R = -----------------------------------------------------  x 100 ×70 % 
           Zaproponowana stawka 
 
Oferowany % upustu od standardowego  cennika części zamiennych Wykonawcy – waga kryterium 
10% 
 

Zaproponowany % upustu  
U = -----------------------------------------------------  x 100 × 10 % 
           Najwyższy procent upustu 
 

 
Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „cena” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc 
po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Ocenie będą podlegać 
wyłącznie oferty spełniające wymagania techniczne. Maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania: 100 pkt.któw (Po), która będzie stanowiła sumę: ilość punktów uzyskana   kryterium „Wartość 
przeglądów okresowych” (C), ilości punktów uzyskanych w kryterium 
 „Cena roboczogodziny przy naprawach” (R), ilości punktów uzyskanych w kryterium „Oferowany % 
upustu od standardowego cennika części zamiennych Wykonawcy” (U) według następującego wzoru:  
 
 

Po = C + R + U. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
Dane Wykonawcy: 

Nazwa/imię, nazwisko*....................................................................................................................... 

Siedziba/adres zamieszkania*............................................................................................................ 

Nr telefonu,/faksu, e-mail ................................................................................................................... 

NIP ......................................................... 

Dane Zamawiającego:  

             Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , 38-500 Sanok TEL: 134642445, FAX: 
134642445 email: info@pzd.sanok.pl  
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego wyłączonego z obowiązku 
stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) niniejszej ustawy, pn.: 
„Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów  
i sprzętu będącego na wyposażeniu  Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  zgodnie z zał. nr 2  
Znak sprawy ZP.2521.10.2022                                                                                

niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

1.Oferujemy wykonanie zamówienia :  

- stawka roboczogodziny  za cenę brutto …………………….zł 

(słownie ..........................................................................................................................................) 

obowiązujący podatek VAT ............ % .......................... zł 

cena netto ................................ zł 

- stawka za przegląd okresowy brutto ………………………zl  

(słownie ..........................................................................................................................................) 

obowiązujący podatek VAT ............ % .......................... zł 

cena netto ................................ zł 

-  oferuje upust od standardowego  cennika części zamiennych Wykonawcy wysokości  ------ %  

Oświadczam, że: 
1. Cena brutto za  stawkę roboczogodziny  zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
2. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
3. Jestem związany z ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
4. Akceptuję termin realizacji zamówienia. 
5. Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie. 
6. zapoznałam/em się z ogłoszeniem naboru ofert. 
7. uzyskałam/em  wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. 
8. ……………………………………………………. 

 

Data: …………………………..             ............................................................ 
(podpis i pieczątka uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy) 
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projekt umowy 
UMOWA nr .............. /19 

zawarta w dniu……………  w Sanoku pomiędzy:   pomiędzy Powiatem Sanockim  ul. Rynek 1 , 38-500 

Sanok  NIP 687-17-86-679 - Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , zwanym w 

dalszej części umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje: 

Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie pełnomocnictwa 
Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia  15 marca 2016r Uchwała Nr 68/2016 
przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń–  Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg  
w Sanoku 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym  
a 

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

…………………………………....  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą „, w imieniu którego działają : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. 
art. 2 ust. 1 pkt 1  cytowanej ustawy. 
o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Przedmiotem umowy jest : „ Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw 
samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu  Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku wraz z 
dostarczeniem niezbędnych do wykonania tych napraw materiałów, części zamiennych i podzespołów 
oraz wykonanie przeglądów okresowych pojazdów   zgodnie z zał. nr 2  

§ 2 

 
Naprawa pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla danej 
marki pojazdu, każdorazowo potwierdzona pisemnym pod rygorem nieważności protokołem odbioru 
lub faktury podpisanej przez przedstawiciela Zamawiającego – bez zastrzeżeń, który jest podstawą do 
wystawienia faktury. 

 
§ 3 

 
Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w następujących dniach i godzinach: 
- od poniedziałku do piątku, w godzinach: 700 – 15 00; 
 

 
§ 4 

 
Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania w całym okresie obowiązywania umowy 
odpowiednimi urządzeniami diagnostycznymi umożliwiającymi przeprowadzenie komputerowej 



diagnostyki pojazdu (w tym komputerowego sprawdzanie zawieszenia, amortyzatorów, hamulców, 
silnika, klimatyzacji, itp.). 

 
§ 5 

 
Wykonawca zapewni naprawę awaryjną w pierwszej kolejności bezpośrednio po zgłoszeniu, bez 
konieczności wcześniejszej rezerwacji oraz zbędnych opóźnień. 

 
§ 6 

 
W przypadku konieczności powiększenia lub zmniejszenia zakresu zleconej naprawy, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzgodnienia podjętych czynności z Zamawiającym lub osobą przez niego 
upoważnioną. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca udziela 12- miesięcznej gwarancji na wykonane bieżącej oraz awaryjnej naprawy oraz 
zapewni nie krótszy okres gwarancji producenta na części zamienne oraz podzespoły użyte do 
wykonania zamówienia. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od daty protokolarnego potwierdzenia 
każdej z usług wykonanych w pojeździe. 
2. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do zastosowania ……. % -owego upustu na 
części zamienne i podzespoły, w odniesieniu do ceny detalicznej zakupu dokonanego przez 
Wykonawcę. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych 
zamontowanych części użytych w celu wykonania napraw, w chwili podpisania protokołu, o którym 
mowa w § 2 umowy. 
4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich wad czy usterek 
zgłoszonych przez Zamawiającego w formie pisemnej, telefonicznej lub e mailowej w terminie 
ustalonym wspólnie przez Strony, nie dłuższym niż 7 dni. 

 
§ 8 

 
Części zamienne, podzespoły i akcesoria użyte do naprawy będą nowe i oryginalne albo zostaną 
zastosowane występujące zamienniki o podobnej klasie jakości w stosunku do części oryginalnych 
poszczególnych samochodów Wykonawca nie może naliczać marży do zakupionych części i 
materiałów eksploatacyjnych użytych do realizacji usługi /  

 
§ 9 

 
W przypadku wadliwego wykonania naprawy pojazdu (w tym: wymiany części zamiennych 
i podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych), bądź gdy pojazd lub jego element zostanie 
uszkodzony – Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, w tym zwrotu wszelkich 
kosztów związanych z późniejszymi naprawami pojazdu, których Zamawiający zmuszony był dokonać 
w związku z działaniami Wykonawcy. 

 
§ 10 



 
1. Stawkę roboczogodziny ustala się na kwotę …..... brutto (słownie: …..... zł brutto). 

2. cenę  za wykonanie przeglądu okresowego ustala się na kwotę ………… brutto słownie ……..zl 
brutto 
2. Maksymalną wartość przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają na kwotę  80 000 zł 
brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 brutto). 
3. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia ustalonego  w ust. 2 przed terminem zakończenia 
umowy określonym w  § 11 umowa ulega rozwiązaniu  

 
§ 11 

 
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy od daty podpisania umowy  do 
31.12.2022r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości przedmiotu umowy określonej w § 10 ust.2. 

 
§ 12 

 
1. Należność z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług będzie rozliczana  każdorazowo na 
podstawie faktury  wystawionych przez Wykonawcę  .Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia 
w Fakturze wykonanych jednostkowych napraw i cen za usługi i części oraz stanu licznika i nr rej. 
pojazdu. Normy czasu pracy napraw nie mogą przekraczać norm z Katalogu robót Wykonawcy . 

2. 3. Fakturę  należy  wystawić   na Powiat  Sanocki ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok    NIP 687-17-    
     86-679 ,   odbiorcą faktury i płatnikiem    będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul.  
     Witkiewicza  8,  38-500 Sanok   
3. Zamawiający „  zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonaną   w terminie 30      
      dni od daty przedłożenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego   protokołem  
    zdawczo – odbiorczym 

 
2. Przyjęcie pojazdu do naprawy należy odnotować w książce serwisowej pojazdu, wpis musi 
zawierać również stan licznika i wykaz dokonanych czynności. 
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia cen detalicznych z 
dnia zakupu za części użyte do naprawy 
4. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

 
Do kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego upoważnieni są: 
1.  
 

§ 14 

 
Strony nie mogą przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
§ 15 



 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 16 

 
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
 

§ 17 
 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w Sanoku 
 

§ 18 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 19 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
WYKONAWCA                                                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, 
że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Powiatowy zarząd dróg w Sanoku k 1, tel. 

13 4642 445; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym zarządzie dróg w Sanoku  jest Pan  

Paweł Rogoz , tel. iod@pzd.sanok.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 



− Wykaz samochodów  w PZD Sanok  

 

                                  
 

Lp. Marka i rok produkcji Numer 
rejestracyjn

y 

Typ silnika 
poj. Cm3 

1 Farmer ciągnik             rok prod.2011 RSA 15 TK .        Diesel 4750  

2 TYM ciągnik               rok prod.2016 RSA-TC80          Diesel 2925 

3  Lamborgini ciągnik    rok prod.2005 RSA -T740          Diesel 4000 

4  Case ciągnik               rok prod.2020 RSA TK77          Diesel 4485  

5 URSUS ciągnik           rok prod.1984 KSO 54-49          Diesel 3120 

6 Renault Master sam.    rok prod.2012 RSA-07890          Diesel 2298 

7 Renault Mascott sam.  rok prod.2009 RSA 48-364          Diesel 2964 

8 MAN sam.                   rok prod.2006             RSA-42522          Diesel 
11967 

9 Lublin sam.                  rok prod.1999 RSA-25585          Diesel 2417 

10 DAF sam.                     rok prod.1984 RSA 70MA          Diesel 6150 

11 Fiat Fiorino sam.         rok prod.2010 RSA-81WL        Benzynowy 
1360 

12 Chewrolet osobowy    rok prod.2004 RSA 20420        Benzynowy 
1399 

13 Peugeot sam.              rok prod.2020 RSA-53331        Diesel 1499  

14 JCB koparka              rok prod.2002 brak        Diesel 2900 

15.  Walec Bomag          rok prod.2004 brak        Diesel 1100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Wykaz sprzętu  w PZD Sanok  

 
                                  
 

Lp. NAZWA SPRZĘTU uwagi  
1 Kosiarka bijakowa M.E.A.A.T.TLM 140  .         

2 Pług śnieżny City 200 BGR            

3 Posypywarka soli i piasku 600l-n031m/1 
+ wałek 

           

4 Kosiarka tylno-boczna Frontowi TSL 150            

5 Piaskarko solarka Kupper Weisser           

6 Pług odśnieżny Beilhack            

7 Samozaładowcza posypywarka mieszanki 
TYP PS 200 nr.978 2 szt. 

          

8 Pług do odśnieżania TYP T 201/V-3                       

9 Kosiarka wysięgnikowa FERRI TXV 60 
Comfort 

          

10 Kosiarka tylno-boczna FERRI ZMTE 1800          

11 Zamiatarka ciągnikowa KOM ZM-1500          

12 Kosiarka bijakowa tylno-boczna ZLE 2000          

13 Głowica do odmulania rowów FERRI 
FF60 

         

14 Głowica do karczowania odrostów i 
zakrzaczeń FERRI TN 120 

        

15. Rębak do gałęzi Junkkari HJ 25067    

16. Głowica do frezowania poboczy SP 70          

17. Ramię hydrauliczne FERRI TSE 58E          

18. Głowica nożycowa TR 13          

19. Głowica MAROLIN EKO 1200   

20. Przyczepa samozaładowcza T 710/1 RSA PA 82  

21 Przyczepa Autosan RSX 7671  

22. 
 
23 

Przyczepa Laweta SAM 2000  RSA 74 PL  

Skrapiarka RSA PA89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


