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ZAŁ. NR 2.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do zbiórki surowców wtórnych w formie leasingu operacyjnego
Samochód musi spełniać warunki przewidziane do przewozu zwłok określone w § 4 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków
ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).
Główny kod CPV: 34114000-9
Kod dodatkowy: 66.11.40.00-2 Usługi leasingu finansowego
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy spełniał następujące wymogi:

Lp.

Wyszczególni
enie

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Wymagania minimalne
Parametry wymagane

1

Samochód
specjalny
karawan
pogrzebowy

Dostawa nowego samochodu specjalnego typu karawan
pogrzebowy o DMC do 3500 kg, produkcja – nie starszy
niż 2017r.
Typu van (minibus), liczba drzwi – 4 ( tylne podnoszone
do góry), ilość miejsc – 3
Wysokoprężny o pojemności z przedziału 1500 - 2000
cm³ i mocy nie mniejszej niż 110 KM, norma emisji
spalin Euro 6

Nadwozie
2

Silnik

3

Napęd

Potwierdzenie
spełniania
wymagań
Zamawiającego
(Zaznaczyć
TAK, jeżeli
oferowany
samochód
spełnia dany
parametr)

Parametry
wyższe
niż wymagane
– proszę opisać
(tylko w przypadku,
gdy Wykonawca
oferuje parametry
wyższe niż opisane
przez
Zamawiającego)

TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE

Na przednie koła
Dwudrzwiowa, fotel kierowcy z zagłówkiem
regulowany w 3 płaszczyznach, podwójny fotel pasażera
z zagłówkami, klimatyzowana, elektrycznie regulowane
szyby drzwi, lusterka podgrzewane elektrycznie
regulowane, centralny zamek, radio, poduszki
powietrzne m.in. dla kierowcy i pasażera
Kierownica usytuowana po lewej stronie wspomaganie
układu kierowniczego, kierownica regulowana w dwóch
płaszczyznach

4

Kabina
kierowcy

5

Układ
kierowniczy

6

Skrzynia
biegów

7

Systemy
bezpieczeńst
wa

8

Hamulce

9

Wyposażenie
dodatkowe

10

Kolor

Manualna

TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE

ABS, ESP
TAK/NIE

Hamulce tarczowe na obu osiach lub tarczowo bębnowe
Światła do jazdy dziennej, gniazdo zapalniczki 12V,
min. jeden system zabezpieczenia przed kradzieżą, np.
immobiliser, czujnik deszczu, system automatycznego
włączania świateł
Czarny metalizowany, zderzaki i listwy w kolorze
nadwozia

TAK/NIE
TAK/NIE

TAK/NIE
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11

12

Wyposażenie
inne

Przedział
trumienny

Koło zapasowe, dywaniki, podnośnik, gaśnica, apteczka,
trójkąt ostrzegawczy

TAK/NIE

Blat elektrycznie unoszony z możliwością przewozu
dwóch trumien wysuwany poza gabaryt pojazdu, pokryty
stalą nierdzewną

TAK/NIE

Szekle/uchwyty do pasów transportowych - 2 szt.

TAK/NIE

Oświetlenie Led

TAK/NIE

Przesuwne drzwi boczne min.1, tylna klapa oraz ściany
boczne przeszklone
Schowek z miejscem na przechowywanie środków
dezynfekujących, sprzętu myjąco - czyszczącego oraz
jednorazowych rękawic ochronnych
Wymiary przedziału trumiennego: długość min. 2200
mm, szerokość blatu min. 880 mm między nadkolami,
min. 1500 mm ponad nadkolami, wysokość min. 1080
mm
Wnętrze zabudowy powinno być wykonane z
materiałów łatwo zmywalnych
Gwarancja na pojazd nie mniej niż 18 miesięcy na silnik
i podzespoły mechaniczne - bez limitu kilometrów, min
5 lat gwarancji na perforację blachy

TAK/NIE
TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE

Gwarancja na zabudowę: min. 2 lata

TAK/NIE

Świadectwo homologacji lub dokument wydany przez
właściwe organy - samochód musi spełniać warunki
techniczne i sanitarne pozwalające na jego rejestrację
jako samochód specjalny - pogrzebowy

TAK/NIE

Instrukcja obsługi w języku polskim

TAK/NIE

Serwis stacjonarny pojazdu w odległości do 150 km od
siedziby zamawiającego, wykonawca gwarantuje, że
13

Wymagania
ogólne

przystąpi do naprawy serwisowej w czasie nie dłuższym
niż 48 godzin od zgłoszenia awarii
Instrukcja obsługi w języku polskim

TAK/NIE

Przy odbiorze pojazdu sprzedający dostarczy pełną
dokumentację pojazdu

TAK/NIE

Dokonanie rejestracji pojazdu leży po stronie
Wykonawcy

14
Inne

TAK/NIE

Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie później niż w 2017r. , wolny od
wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu,
do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będące
przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia

TAK/NIE

TAK/NIE
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Dane
identyfikacyj
ne

16

Marka, model oferowanego samochodu – proszę podać

podać

II . Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia
1.
2.
3.

Finansowanie przedmiotu zamówienia formie leasingu operacyjnego na warunkach określonych w Istotnych
Postanowieniach Umowy Leasingu – zał. . nr 5 do s.i.w.z. .
Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego tj. do Kudowy- Zdroju ul.
Fredry 8 w terminie do 31.08.2018 r.
Dostawca przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego testów i
prób technicznych dostarczonego pojazdu oraz przeszkolenie osób wyznaczonych do jego obsługi.
Warunki gwarancji

1.

2.
3.
4.
5.

Dostawca przedmiotu leasingu udzieli Leasingodawcy gwarancji na dostarczony sprzęt w wymiarze:
• Pojazd - 18 miesięcy na silnik i podzespoły mechaniczne - bez limitu kilometrów, min 5 lat
gwarancji na perforację blachy
• Zabudowa - 24 miesiące
W okresie gwarancji Zamawiający (leasingobiorca) nie będzie musiał ponosić żadnych dodatkowych opłat
z tytułu ujawnionych wad i usterek.
Naprawy gwarancyjne mogą być dokonywane w siedzibie Zamawiającego (leasingobiorcy).
Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi i
konserwacji w języku polskim.
Miejsce serwisowania i dokonywania przeglądów gwarancyjnych pojazdu nie może być oddalone od
siedziby Zamawiającego o więcej niż 150 kilometrów.

Mistrz Działu Gosp. Komunalnej
mgr Grzegorz Wypart
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