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Załącznik nr 7 do SIWZ
                                                                   (załącznik nr 1 do umowy)
znak sprawy: ZP/3/2016




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 pierwszy rok 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 koloru białego
	

2. Silnik: 

-wysokoprężny z turbo doładowaniem,  
	

-paliwo – olej napędowy, 
	

-pojemność minimum. 1600 cm3, maksimum 2300 cm3
	

-moc minimum 90 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. 1260 mm. 

4. Wyposażenie minimum: 

-ABS, hamulce tarczowe wszystkich kół
	

-Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) 
	

-Poduszka powietrzna kierowcy
	

-Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna kierownicy regulowana 
	

-Fotel kierowcy regulowany 
	

-Dwumiejscowa kanapa dla pasażerów z przodu 
	

-Zagłówki z regulacją wysokości
	

-Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa, 
	

-3 punktowe pasy na wszystkich miejscach do siedzenia 
	

-Immobiliser, 
	

-Komputer pokładowy
	

-Klimatyzacja minimum manualna
	

-Ogrzewanie silnikowe
	

-Elektronicznie regulowane szyby przednie boczne, 
	

-Elektronicznie regulowane i podgrzewane lusterka,
	

-Centralny zamek zdalnie sterowany 
	

-Przednie lampy przeciwmgielne, tylna lampa przeciwmgielna
	

-Radioodtwarzacz fabryczny 
	

-Oświetlenie w części ładunkowej
	

-Panele zabezpieczające ścianki w strefie ładunkowej do połowy wysokości
	

-Podłoga w strefie ładunkowej
	

-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 : 

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

Warunki ubezpieczenia samochodu. 

Wykonawca zawrze umowy ubezpieczeniowe w zakresie AC, OC i NNW na pierwszy rok trwania leasingu. 
Wykonawca na wniosek Zamawiającego wystawi upoważnienie Zamawiającemu do zawarcia umów ubezpieczeniowych u wybranego przez Zamawiającego ubezpieczyciela 
w zakresie AC, OC, NNW na drugi i trzeci rok trwania leasingu.

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).
UWAGA
Pojazd musi mieć możliwość zamontowania (bez utraty gwarancji) stosowanego u Zamawiającego systemu monitorowania GPS i pomiaru paliwa (lub równoważnego).
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 na pierwszy rok trwania leasingu

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

