SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przetarg nieograniczony: na dostawę (zakup) używanego
go podwozia samochodu
ciężarowego wraz z systemem hakowym

ZGO-ZP/03/2020/PN

Prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zmianami).
zmianami)
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dostawa (zakup) używanego
używanego podwozia samochodu ciężarowego wraz z systemem
hakowym.

2. Termin wykonania zamówienia.
zamówienia
1. Nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.
3. Wymagany okres gwarancji jakości.
jakości
1. Na podwozie - punktowany
unktowany w ofercie, wymagany minimalny 3 miesiące.
2. Na zabudowę hakową wymagany 1 rok.

4. Parametry pojazdu..

Lp.
1.
1.1

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
podwozie:
Podwozie
odwozie samochodu ciężarowego używane - wyprodukowana nie wcześniej niż
w 2013r.

1.2

Bardzo dobry techniczny stan techniczny pojazdu,, bez wad ukrytych

1.3

Standardowe
tandardowe wyposażenie pojazdu wymagane w warunkach technicznych dla
w/w pojazdu

1.4

Produkt seryjny nie będący prototypem

1.5

Pomocnicze podesty robocze (tył za nadkolem)

1.6

Podest roboczy

1.7

Osłona kratowa na tylne światła

1.8

Układ wydechowy sprawny (szczelny)

1.9

Maksymalny przebieg nie większy niż 350.000 km

1.10

DMC max 13,5 T

1.11

Układ napędowy pojazdu 4x2

1.12

Zawieszenie pojazdu przednie resorowe, tylne pneumatyczne

1.13

Ogumienie standardowe wraz z kołem zapasowym (zużycie
zużycie max 50%)

1.14

Silnik spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin minimum Euro 5

1.15

Silnik o mocy min 180KM

1.16

Skrzynia biegów manualna
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1.17

Układ hamulcowy z systemem typu ABS

1.18

System kontroli trakcji

1.19

Przystawka odbioru mocy do napędu pompy hydraulicznej urządzenia
hakowego

1.20

Zderzak tylny o profilu zamkniętym

1.21

Blokada mechanizmu różnicowego

1.22

Hak holowniczy (przód)

1.23

Kabina dzienna 2 lub 3 osobowa

1.24

Szyba tylna pojedyncza

1.25

Tachograf (zalegalizowany)

1.26

Wyświetlacz, komputer pokładowy w języku polskim
Wyświetlacz,

1.27

Klimatyzacja

1.28

Regulowana kolumna kierownicy

1.29

Radio mp3

1.30

CB radio z anteną

1.31

Gniazdo 12V

1.32

Fotel kierowcy w pełni regulowany

1.33

sygnały ostrzegawcze barwy żółtej zamontowane na dachu kabiny oraz na
tylnym zwisie, 2 x halogeny na kabinie skierowane na tył

1.34

Gaśnica – sprawna, z ważnym badaniem

1.35

Apteczka

1.36

Trójkąt ostrzegawczy

2.

urządzenie hakowe:
hakowe

2.1

Urządzenie hakowe nowe

2.2

Udźwig minimum 8 T

2.3

Przeznaczenie do transportu kontenerów wg norm

2.4

Sterowanie z kabiny za pomocą panelu sterującego,, pneumatyczne

2.5

Wysokość haka 1200 mm

2.6

Rozstaw płóz 1020 mm

2.7

Ramię przesuwane z hakiem stałym

2.8

Hydrauliczna wewnętrzna blokada kontenera

2.9

Awaryjne sterowanie urządzeniem z zewnątrz kabiny

2.10
3.

Stalowy kosz na siatkę lub plandekę
inne

3.1

Deklaracje zgodności CE (pojazd i urządzenie hakowe)

3.2

Instrukcja obsługi w języku polskim

3.3

Dokumentacja UDT, ważny przegląd UDT
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3.4

Katalog części zamiennych w j. Polskim

3.5

a) Pojazd zarejestrowany i dopuszczony do ruchu na terenie RP
b)Pojazd z kompletem dokumentacji do zarejestrowania jako pojazd ciężarowy.

Uwaga:
- Wykonawca
ykonawca ma obowiązek wypełnić i dołączyć do oferty Załącznik nr 1.2. do części I
SIWZ –IDW – Tabelę parametrów technicznych i wyposażenia przedmiotu zamówienia,
który jednoznacznie potwierdzi spełnianie minimalnych wymagań Zamawiającego
opisanych powyżej.
- Zamawiający
amawiający zaleca bardzo dokładne i czytelne wypełnienie Załącznika nr 1.2. do
Części I SIWZ- IDW – Tabel
abela parametrów technicznych i wyposażenia przedmiotu
p
zamówienia. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp.
- brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego w w/w
w
tabeli
parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych, będzie podstawą
podstaw do odrzucenia
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Odbiór przedmiotu zamówienia:
zamówienia
1) odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbożowa 8, 11-200
11
Bartoszyce,
woj. warmińsko-mazurskie.
2) Wykonawca dostarczy i uruchomi pojazd w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
w siedzibie Zamawiającego,
Zamawiającego ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskowarmińsko
mazurskie, w uzgodniony dzień roboczy do godz. 10.00.
10.00
3) Przedmiot
rzedmiot zamówienia wydany będzie na podstawie pisemnego protokołu odbioru,
zaakceptowanego
eptowanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy,
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) dokumenty gwarancyjne (wraz
(
z listą punktów serwisowych),
2) instrukcję obsługi (DTR)
3) katalog części zamiennych
4) schematy i inne dokumenty, które otrzymał
otrzyma od producenta przedmiotu zamówienia
(poprzedniego właściciela) dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i
zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw
autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych,
5) deklarację zgodności CE
6) dokumentację UDT urządzenia hakowego.
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Wszystkie dokumenty gwarancyjne i instrukcje powinny być sporządzone w języku
polskim, jeżeli dokumenty
menty będą sporządzone w języku innym niż polski należy do tego
dokumentu dołączyć tłumaczenie na język polski.
7. Przedmiot zamówienia dostarczony zamawiającemu będzie wolny od wad
wa fizycznych
i prawnych.
8. W dniu przekazania pojazd powinien być gotowy do pracy.
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