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Zał. nr 1 do siwz
do cz. III
Opis przedmiotu zamówienia
na zakup i dostawę fabrycznie nowych samochodów
do Urzędu Gminy w Mszanie
I. CZĘŚĆ III - ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Z PODWÓJNĄ KABINĄ
CPV 34100000-8
CPV 34142300-7
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 dostawczego z podwójną kabiną
(DOKA) dla min. 6 osób, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t, fabrycznie nowego,
nieużywanego, sprawnego technicznie, wyprodukowanego w roku min. 2019, model aktualnie
produkowany, zasilany silnikiem diesla, spełniający wymagania techniczne określone przez
obowiązujące w Unii Europejskiej 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 6D 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 diesla o pojemności minimum 2200cm3 i nie więcej niż 3000cm3, o mocy min 130 KM
2.4.2. skrzynia biegów manualna, liczba biegów min 5
2.4.3. podwójna kabina, min. 6 miejsc
2.4.4. rodzaj nadbudowy: skrzynia, wywrotka automatyczna, burty aluminiowe
2.4.5. powierzchnia ładunkowa: długość min. 3000mm, szerokość min. 2000mm
2.4.6. podłoga z blachy stalowej
2.4.7. tylne koła nie bliźniacze
2.4.8. wspomaganie układu kierowniczego
2.4.9. układ hamulcowy wspomagany, hamulce tarczowe przód i tył
2.4.10. światła halogenowe
2.4.11. automatyczna klimatyzacja, dopuszcza się klimatyzację manualną
2.4.12. komputer pokładowy w języku polskim
2.4.13. tylna szyba w kabinie
2.4.14. przednie szyby kabiny otwierane elektrycznie
2.4.15. regulacja kolumny kierowniczej
2.4.16. centralny zamek z pilotem
2.4.17. radio fabryczne
2.4.18. poduszka powietrzna kierowcy
2.4.19. immobilizer
2.4.20. koło zapasowe pełnowymiarowe
2.4.21. koła min 16” z oponami letnimi oraz komplet opon zimowych
2.4.22. 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
2.4.23. lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane
2.4.24. lusterko wsteczne
2.4.25. belka sygnalizacyjna w kolorze pomarańczowym
2.4.26. wyposażenie: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia,
podnośnik, hak holowniczy kulowy zdejmowany,
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2.4.27.
2.4.28.
2.4.29.
2.4.30.

światła do jazdy dziennej
sygnał dźwiękowy cofania
systemy bezpieczeństwa pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej
kolor nadwozia – do ustalenia spośród zaproponowanych, dopuszcza się zastosowanie
zderzaków i listew ochronnych w kolorze czarnym.
3. Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdu.
3.1. Odbiór przedmiotu umowy będzie zapewniony w odległości do 100km od siedziby
Zamawiającego.
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. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w dniu wystawienia faktury VAT
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, książkę gwarancyjną, książkę
pojazdu, kartę pojazdu, dokument w języku polskim potwierdzający spełnienie normy emisji
spalin.
3.5. W dniu odbioru Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dwóch pracowników
Zamawiającego w zakresie eksploatacji pojazdu.
3.6. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru 2 oryginalne kpl
kluczyków.
3.7. Gwarancja na zamówiony sprzęt:
3.7.1. Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektroniczne, elektromechaniczne minimum 24
miesiące
3.7.2. Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące.
3.7.3. Gwarancja na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy.
3.8. Gwarancja rozpoczyna się z dniem rejestracji przez Zamawiającego pojazdu.
3.9. Wykonawca wskaże Zamawiającemu firmę serwisową posiadającą autoryzację producenta,
zlokalizowana w odległości do 100km od siedziby Zamawiającego.
3.10. Wykonawca poda harmonogram wymaganych przez producenta przeglądów technicznych
i gwarancyjnych.
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