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Załącznik nr 7 do SIWZ
                                                                   (załącznik nr 1 do umowy)
znak sprawy: ZP/2/2016




SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 


WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WARUNKI TECHNICZNE, MINIMALNE WYPOSAŻENIE, WARUNKI  UBEZPIECZENIA, DOSTAWY I GWARANCJI  
ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGU OPERACYJNEGO 
PRZEDSTAWIONE SĄ PONIŻEJ;

Przedmiotem zamówienia jest Dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy 
samochodu typu Van 3 osobowego ciężarowego
(rok produkcji ...............) z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW

Wymagania dotyczące samochodu:
fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku .................., model aktualnie wytwarzany przez producenta,
L.p.
Wymagania zamawiającego

1. Nadwozie: 
	

typu Van  3- osobowy ciężarowy (z kierowcą)
	

lakier dwuwarstwowy biały
	

2. Silnik: 

-wysokoprężny z turbo doładowaniem,  
	

-paliwo – olej napędowy, 
	

-pojemność minimum. 2100 cm3, maksimum 2300cm3
	

-moc minimum 100 KM, 
	

-norma spalin minimum: Euro 5

3. Wymiary: 

-długość całkowita – min. 4950 mm, maksimum 5040, 
	

-wysokość całkowita – min. 1900 mm, maksimum 1990mm (bez obciążenia)
	

-długość przedziału ładunkowego minimum 2520mm
	

-szerokość wewnątrz przedziału ładunkowego między nadkolami – min. 1330 mm. 

4. Wyposażenie minimum: 

-ABS, hamulce tarczowe wszystkich kół
	

-Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) 
	

-Poduszka powietrzna kierowcy
	

-Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna kierownicy regulowana w dwóch kierunkach
	

-Fotel kierowcy regulowany minimum w 4 płaszczyznach z regulacją lędźwiową
	

-Dwumiejscowa kanapa dla pasażerów z przodu ze schowkiem pod siedziskiem, 
	

-Zagłówki z regulacją wysokości
	

-Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa, 
	

-3 punktowe pasy na wszystkich miejscach do siedzenia 
	

-Immobiliser, 
	

-Komputer pokładowy, (wskazania ekonomiki jazdy, temperatury zewnętrznej, chwilowego zużycia paliwa)
	

-Elektrycznie podgrzewana przednia szyba
	

-Klimatyzacja minimum manualna
	

-Ogrzewanie silnikowe
	

-Elektronicznie regulowane szyby przednie boczne, 
	

-Elektronicznie regulowane i podgrzewane lusterka,
	

-Centralny zamek zdalnie sterowany dwuetapowo: osobno przedział osobowy i osobno przedział ładunkowy
	

-Przednie lampy przeciwmgielne, tylna lampa przeciwmgielna
	

-Światła dzienne uruchamiane automatycznie, dodatkowo światła doświetlające zakręty
	

-Radioodtwarzacz fabryczny z USB/MP3 + Bluetooth, sterowany z kolumny kierowniczej 
	

-Sygnał dźwiękowy przypominający o niewyłączonych światłach i nie zamkniętych drzwiach
	

-Oświetlenie w części ładunkowej 4 źródła światła , 
	

-Trzecie światło stop
	

-Pełnowymiarowe koło zapasowe, 
	

-Trójkąt,  gaśnica, dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim
	

-Hak holowniczy (fabryczny)

5.  Układ przeniesienia napędu: 

-napęd na koła przednie, 
	

-skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa
	

6. Wymagania dodatkowe: 

-Auto fabrycznie nowe /rok produkcji 2015/2016., 
	

-Świadectwo zgodności pojazdu kompletnego UE na terenie RP, 
	

-Gwarancja na okres min. 24 m-cy bez limitu przejechanych kilometrów 
	

-Gwarancja perforacyjna min. 5 lat 
	

-Gwarancja na lakier min. 3 lata 
	

7. Niezbędne wyposażenie zawarte w cenie pojazdu : 

-Nadkola wewnętrzne fabryczne wykonane z materiału odpornego na zarysowania i udarność  
	

Belka świetlna bez nagłośnienia w technologii LED  kolor żółtyz z dwoma panelami (lewa i prawa strona) z napisem POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 

Warunki ubezpieczenia samochodu. 

Wymagane warunki AC: 
1.	Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
2.	Ubezpieczeniem powinny być objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu polegające na:
a)	uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
-	nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu
 z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
-	działania osób trzecich, w tym również włamania.
b)	uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
-	powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
-	nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego 
z zewnątrz pojazdu.
c)	uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej,
d)	kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
e)	uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
3. Przedmiot ubezpieczenia: pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem dodatkowym bez zastosowania udziału własnego w szkodach AC - 
w ruchu i postoju oraz AC – kradzież, wysokość odszkodowania zostanie ustalona od pełnej wartości samochodu wraz z podatkiem VAT.
4.	W szkodach polegających na uszkodzeniu ubezpieczonych pojazdu przy ustaleniu wartości szkody nie będzie potrącane zużycie eksploatacyjne części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany – zniesienie amortyzacji.
5.	Na wysokość wypłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez Ubezpieczonego przepisów „Prawa o ruchu drogowym”.
6.	Likwidacja szkód nastąpi poprzez bezgotówkową naprawę w autoryzowanej stacji obsługi.
8.	Stała suma odszkodowania – suma ubezpieczenia pojazdu nie podlega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania oraz utratę wartości pojazdu (brak konieczności do ubezpieczania pojazdu po szkodzie).
Wymagane warunki OC:
W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami).
Wymagane warunki NNW: 
1.	Ubezpieczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy z pasażerów. 
2.	Suma ubezpieczeń wynosi 15 000 zł  w przypadku szkód na osobie.
3.	Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:
	podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,

podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, 
podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 
4 W ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel powinien gwarantować następujące świadczenia:
	świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w stosunku procentowym do sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku NNW w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, 
zwrot kosztów nabycia (w złotych) środków pomocniczych i protez proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, 
zwrot kosztów leczenia (w złotych) NNW proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, 
	zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca pochowania.
Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
a) Leasing rozliczany w polskich złotych (PLN);
b) Równe raty leasingowe;
c) Okres leasingu: 36 miesięcy;
d) Wartość czynszu inicjalnego/opłata wstępna - 10 % ceny netto samochodu, powiększonej o podatek VAT
e.) wykup   za 1% ceny samochodu. 
Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdów
	Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do  samochodu komplet dokumentów: karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).
	Gwarancja:
na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie, co najmniej 24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów.

 na powłokę lakierniczą, co najmniej 36 miesięcy. 
 na perforację blach nadwozia, co najmniej 60 miesiący (5 lat).
Samochody przedstawione do odbioru zamawiającemu powinny być:
a) dopuszczone do ruchu przez właściwy organ administracji,
b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej,
c) ubezpieczone 

7. Termin wykonania zamówienia: w roku 2016 -  do 7 dni od daty podpisania umowy.  










