Załącznik nr 3 do SIWZ – PO ZMIANACH Z DNIA 02.12.2020 R.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa dwóch samochodów 9 – osobowych
(mikrobusów) na potrzeby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Katowicach –
Giszowcu oraz uczestników zajęć Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
im. dr Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej w Katowicach – Giszowcu - zgodnie z opisem podanym dla
każdego z zakresów.
I. Przedmiot dostawy:
Zakres I
Fabrycznie nowy mikrobus 9-osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
uczestników zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Katowicach – Giszowcu, w tym jednej
osoby na wózku inwalidzkim o następujących parametrach techniczno-użytkowych:
1) Rok produkcji:2020 (fabrycznie nowy);
2) Nadwozie:
a) typ: osobowy, 9-cio miejscowy (bus z pełnym przeszkleniem pojazdu);
b) homologacja: samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (jedna osoba na
wózku inwalidzkim, umieszczanym w przestrzeni bagażowej pojazdu)
c) drzwi: kierowcy i pasażera z przodu pojazdu oraz drzwi boczne odsuwane z prawej
strony przestrzeni pasażerskiej i otwierane drzwi z tyłu pojazdu;
d) kolor nadwozia: biały lub szary;
e) dopuszczalna masa całkowita do 3000 kg;
f) długość całkowita: 4800 mm do 5500 mm;
g) szerokość całkowita: do 2500 mm (z lusterkami bocznymi);
h) wysokość zewnętrzna:1700 mm do 2100 mm;
3) Silnik:
a) moc silnika: min. 110 KM z turbodoładowaniem o pojemności od 1900 dm³ do 2200
dm³ w klasie co najmniej EURO-6;
b) zasilanie: olej napędowy;
c) skrzynia biegów: manualna 5-biegowa lub 6 – biegowa (plus bieg
wsteczny);
4) Wyposażenie (bezpieczeństwo):
a) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu;
b) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa we wszystkich fotelach;
c) światła przeciwmgielne;
d) światła do jazdy dziennej;
e) sygnalizacja niezapiętych pasów fotela kierowcy;
f) czujnik parkowania;
g) immobiliser;
h) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;
i) system stabilizacji toru jazdy;
j) system kontroli zapobiegający poślizgowi napędzanego koła tracącego
przyczepność podczas ruszania pojazdu;
5) Wyposażenie (funkcjonalność):
a) system wspomagania kierownicy;
b) regulowana kolumna kierownicy min. w jednej płaszczyźnie;
c) fotel kierowcy z regulacją;
d) centralny zamek zdalnie sterowany;
e) osobna klimatyzacja przednia i tylna z niezależnym sterowaniem;
f) elektryczna regulacja szyb przednich;
g) elektryczna regulacja lusterek;
h) regulacja ustawienia reflektorów przednich z kabiny kierowcy;
i) dodatkowe ogrzewanie tyłu pojazdu (dogrzewacz)
j) w oknach przedziału pasażerskiego szyby przyciemniane
k) tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w ciemnym kolorze
l) podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu,
m) podsufitka;
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6) Wyposażenie dodatkowe:
a) komplet dywaników podłogowych;
b) apteczka;
c) gaśnica;
d) trójkąt ostrzegawczy;
e) radio z bluetooth i wejściem USB w celu odtwarzania np. mp3;
7) Konfiguracja przestrzeni pasażerskiej samochodu dla potrzeb przewozu osób
niepełnosprawnych:
a) 2 rzędy siedzeń po 3 miejsca siedzące (mocowane na szybko złączach);
b) atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego z kompletem pasów w przestrzeni
tylnej pojazdu;
c) najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego do
pojazdu,
d) komplet szyn najazdowych umożliwiających wprowadzenie wózka do tylnej
przestrzeni pojazdu;
e) podłoga antypoślizgowa;
f) oznakowanie pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów o ruchu drogowym –
samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
8) Warunki gwarancji:
a) gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoły mechaniczne min. 24 miesiące (bez
limitu kilometrów);
b) gwarancja na perforację nadwozia minimum 72 miesiące;
c) gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy;
d) assistance producenta – minimum 12 miesięcy – w razie awarii bezpłatne holowanie
do serwisu marki na terenie całego kraju.

Zakres II
Fabrycznie nowy mikrobus 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników
zajęć Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej –
Fajfrowskiej w Katowicach - Giszowcu:

1) Rok produkcji:2020 (fabrycznie nowy);
2) Nadwozie:
a) typ: osobowy, 9-cio miejscowy (bus z pełnym przeszkleniem pojazdu);
b) homologacja: samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (jedna osoba na
wózku inwalidzkim, umieszczanym w przestrzeni bagażowej pojazdu)
c) drzwi: kierowcy i pasażera z przodu pojazdu oraz drzwi boczne odsuwane z prawej
strony przestrzeni pasażerskiej i otwierane drzwi z tyłu pojazdu;
d) kolor nadwozia: biały lub szary;
e) dopuszczalna masa całkowita do 3000 kg;
f) długość całkowita: 4800 mm do 5500 mm;
g) szerokość całkowita: do 2500 mm (z lusterkami bocznymi);
h) wysokość zewnętrzna:1700 mm do 2100 mm;
3) Silnik:
a) moc silnika: min. 110 KM z turbodoładowaniem o pojemności od 1900 dm³ do 2200
dm³ w klasie co najmniej EURO-6;
b) zasilanie: olej napędowy;
c) skrzynia biegów: manualna 5-biegowa lub 6 – biegowa (plus bieg
wsteczny);
4) Wyposażenie (bezpieczeństwo):
a) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu;
b) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa we wszystkich fotelach;
c) światła przeciwmgielne;
d) światła do jazdy dziennej;
e) sygnalizacja niezapiętych pasów fotela kierowcy;
f) czujnik parkowania;
g) immobiliser;
h) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;
i) system stabilizacji toru jazdy;
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j)

5)

6)

7)

8)

system kontroli zapobiegający poślizgowi napędzanego koła tracącego
przyczepność podczas ruszania pojazdu;
Wyposażenie (funkcjonalność):
a) system wspomagania kierownicy;
b) regulowana kolumna kierownicy min. w jednej płaszczyźnie;
c) fotel kierowcy z regulacją;
d) centralny zamek zdalnie sterowany;
e) osobna klimatyzacja przednia i tylna z niezależnym sterowaniem;
f) elektryczna regulacja szyb przednich;
g) elektryczna regulacja lusterek;
h) regulacja ustawienia reflektorów przednich z kabiny kierowcy;
i) dodatkowe ogrzewanie tyłu pojazdu (dogrzewacz)
j) w oknach przedziału pasażerskiego szyby przyciemniane
k) tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w ciemnym kolorze
l) podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu,
m) podsufitka;
Wyposażenie dodatkowe:
a) komplet dywaników podłogowych;
b) apteczka;
c) gaśnica;
d) trójkąt ostrzegawczy;
e) radio z bluetooth i wejściem USB w celu odtwarzania np. mp3;
Konfiguracja przestrzeni pasażerskiej samochodu dla potrzeb przewozu osób
niepełnosprawnych:
a) 2 rzędy siedzeń po 3 miejsca siedzące (mocowane na szybko złączach);
b) podłoga antypoślizgowa;
c) oznakowanie pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów o ruchu drogowym –
samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
Warunki gwarancji:
a) gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoły mechaniczne min. 24 miesiące (bez
limitu kilometrów);
b) gwarancja na perforację nadwozia minimum 72 miesiące;
c) gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy;
d) assistance producenta – minimum 12 miesięcy – w razie awarii bezpłatne holowanie
do serwisu marki na terenie całego kraju.

II. Dostawa przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby
Zamawiającego
za
pomocą
autotransportera
lub
lawety,
w
godzinach
8.00 – 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Samochód musi zostać dostarczony
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji samochodu przez
Zamawiającego. Koszty transportu, w tym koszty ubezpieczenia pojazdu podczas jego
transportu ponosi Wykonawca. Wykonanie dostawy samochodu potwierdzone zostanie
protokołem zdawczo-odbiorczym dostawy samochodu „bez zastrzeżeń” podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten będzie stanowił podstawę
wystawienia faktury przez Wykonawcę za dostawę samochodu.
2) Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt 1 będzie zawierać: opis pojazdu
(numer rejestracyjny, numer VIN, początkowy stan licznika), dane Zamawiającego
i Wykonawcy oraz datę odbioru.
3) Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający
sprawdzi ogólny stan pojazdu i upewni się, że pojazd i jego wyposażenie są zgodne z
ofertą Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SOPZ oraz że brak jest
usterek, uszkodzeń pojazdu.
4) W przypadku, gdy pojazd ma jakiekolwiek wady lub nie spełnia wymogów określonych
przez Zamawiającego w SOPZ lub nie przekazano któregokolwiek z dokumentów,
o których mowa w pkt 6, Zamawiający odmówi odbioru danego pojazdu.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 4 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania
pojazdu wolnego od wad i spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego
w SOPZ wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 6 w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
6) Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in.:
- dwa komplety kluczyków, piloty,
- instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
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- książkę przeglądów serwisowych,
- świadectwo homologacji,
- wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu
- wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i rejestracji pojazdu.
7) Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt rejestracji
i ubezpieczenia samochodu.
8) Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym paliwem w ilości
nie mniejszej niż 10 litrów.
9) Gwarancja:
a) Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania
samochodu.
b) Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady
oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z samochodu.
c) Uprawnienia z tytułu gwarancji
w dokumentach gwarancyjnych.

wygasają

po

upływie

terminów

podanych

d) Warunkiem gwarancji jest wykonanie określonych przeglądów w autoryzowanej stacji
zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.
e) Awarie i usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje
się usunąć priorytetowo (tzn. przyjmie samochód do serwisu, dokona niezbędnej
diagnostyki w
dniu zgłoszenia przez Zamawiającego, czas naprawy nie może
przekroczyć 72 godzin, termin 72 godzin liczony będzie tylko w dni robocze), a w
uzgodnionych z Zamawiającym przypadkach nie później niż w terminie 7 dni roboczych
od wykonania diagnostyki.
f)

Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.

g) Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich
roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu
oraz o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości
10) Przedmiot zamówienia dotyczący Zakresu I i Zakresu II będzie wykorzystywany przez
Zamawiającego do realizacji celów statutowych.
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