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Zał. nr 1 do siwz
do cz. 1
Opis przedmiotu zamówienia
na zakup i dostawę fabrycznie nowych samochodów
do Urzędu Gminy w Mszanie
CZĘŚĆ I - ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO
kod CPV 34100000-8, 34110000-1
1. Przedmiot zamówienia.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
2.1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do składnej oferty specyfikację techniczną
oferowanego pojazdu.
2.2. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy jednego samochodu osobowego, fabrycznie nowego,
nieużywanego, technicznie sprawnego, wyprodukowanego w roku min. 2019, model aktualnie
produkowany, typ nadwozia sedan 5-drzwiowy przystosowany do przewozu min. 5 osób,
zasilany silnikiem benzynowym, spełniający wymagania techniczne określone przez
obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w
tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym oraz rozporządzeniem wykonawczym do tej ustawy. Pojazd musi posiadać
homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz spełniać
wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu,
cząstek stałych oraz węglowodorów.
2.3. Przedmiot zamówienia winien być wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich
praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń oraz odpowiadać wymaganiom
Zamawiającego.
2.4. Parametry i wyposażenie samochodu.
Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest
zaproponowanie parametrów lepszych:
2.4.1.
silnik benzynowy o pojemności minimum 1400cm3, o mocy min 130 KM
2.4.2.
skrzynia biegów manualna
2.4.3.
wymiary: długość min 4650mm, szerokość min 1810mm, wysokość min 1450mm
2.4.4.
pojemność zbiornika paliwa min 45 litrów
2.4.5.
emisja CO2 nie większa niż 195g/km
2.4.6. kolor nadwozia – do ustalenia spośród zaproponowanych, zderzaki i listwy ochronne
w kolorze nadwozia, lakier perła lub metallic
2.4.7. koła min 16” , felgi aluminiowe (ogumienie fabrycznie zimowe i letnie nowe, nie starsze
iż 12 miesięcy). Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta
samochodu.
2.4.8.
układ kierowniczy ze wspomaganiem
2.4.9.
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki boczne przednie i tylne
2.4.10. system zapobiegania blokowaniu kół, system kontroli trakcji z wyłącznikiem, system
zapobiegania poślizgowi kół napędowych, system stabilizacji toru jazdy
2.4.11. reflektory przeciwmgielne
2.4.12. czujniki parkowania przód i tył
2.4.13. elektrycznie otwierane szyby z przodu i tyłu
2.4.14. dwa gniazda wtykowe 12V w konsoli środkowej
2.4.15. trzecie światło stop
2.4.16. funkcja start-stop i odzyskiwania energii
2.4.17. fabrycznie nowa nawigacja z menu w języku polskim
2.4.18. komputer pokładowy w języku polskim
2.4.19. automatyczna klimatyzacja
2.4.20. immobilizer, zdalnie sterowany centralny zamek oraz alarm antywłamaniowy
2.4.21. radio
2.4.22. kierownica z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
2.4.23. fotel kierowcy z regulacją położenia i wysokości
2.4.24. oświetlenie wnętrza (dwie lampki z przodu, dwie lampki do czytania z tyłu)
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2.4.25. elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne
2.4.26. asymetrycznie dzielona kanapa tylna
2.4.27. szyba przednia podgrzewana
2.4.28. automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne
2.4.29. reflektory przednie z funkcją doświetlenia zakrętów
2.4.30. samochód wyposażony w apteczkę spełniającą wymogi normy DIN 13164, trójkąt
ostrzegawczy, dojazdowe koło zapasowe, kamizelki odblaskowe 4 szt, gaśnicę, linkę
holowniczą, zapasowy komplet żarówek
3. Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdu.
3.1. Wykonanie przedmiotu umowy, w tym także zabezpieczenie pojazdu, transport i dostarczenie
do siedziby Zamawiającego, ewentualne ubezpieczenie na czas transportu i dostarczenia,
uruchomienie i serwis, nastąpi na wyłączny koszt i ryzyko Dostawcy.
3.2. Odbiór pojazdu będzie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez
osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy
3.3. Pojazd w dniu odbioru musi mieć uzupełnione wszystkie płyny niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania.
3.4. Ewentualne późniejsze oklejenie pojazdu w logo przez Zamawiającego nie spowoduje utraty
gwarancji na zakupiony pojazd.
3.5. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru wszystkie wymagane
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu
po drogach publicznych, w tym m.in.: świadectwo homologacji pojazdu w języku polskim,
instrukcję pojazdu w języku polskim, świadectwo CE, książkę gwarancyjną, książkę pojazdu,
kartę pojazdu, dokument w języku polskim potwierdzający spełnienie normy emisji spalin.
3.6. W dniu dostawy i odbioru Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dwóch pracowników
Zamawiającego w zakresie eksploatacji pojazdu.
3.7. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru 2 oryginalne kpl
kluczyków.
3.8. Gwarancja na zamówiony sprzęt:
3.8.1. Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne minimum 24 miesiące
3.8.2.
Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące.
3.8.3.
Gwarancja na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy.
3.9. Gwarancja rozpoczyna się z dniem odbioru przez Wykonawcę pojazdu stwierdzonego
podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego.
3.10. Serwis świadczony będzie przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Odległość serwisu
– nie więcej niż 100km od siedziby Zamawiającego. Szybkość reakcji serwisu do 24 godzin od
dnia zgłoszenia awarii (do wskazanego terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od
pracy). Zgłoszenie awarii odbywać się będzie faksem, e-mailem lub telefonicznie. W okresie
gwarancji naprawy gwarancyjne objęte gwarancją wykonywane będą bezpłatnie przez
autoryzowany serwis Dostawcy w siedzibie Dostawcy lub w miejscu przez niego wskazanym.
3.11. Z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument
gwarancji potwierdzający zakres oraz okres udzielonej gwarancji.
3.12. Wykonawca poda harmonogram wymaganych przez producenta przeglądów technicznych,
gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
3.13. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania,
w szczególności: konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis, będą
wykonywane przez Wykonawcę lub w Autoryzowanych Stacjach Obsługi wskazanych
w książce gwarancyjnej.
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