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Załącznik nr 2

Specyfikacja Techniczna
- opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Dostawa samochodu dostosowanego do przewozu
żywności dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały
w Wielopolu Skrzyńskim".
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu przystosowanego do przewozu
żywności. Pojazd powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany
w 2018 r.
Samochód będzie służył potrzebom Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały
w Wielopolu Skrzyńskim. Jego głownym zadaniem będzię transport gotowych
posiłków do ościennych miejscowości gdzie zlokalizowane będą oddziały
przedszkolne.
Pojazd powinien posiadać 3 miejsca tj. 1 miejsce dla kierowcy i 2 miejsca dla
pasażerów. Druga część pojazdu to przestrzeń ładunkowa.

Szczegółowe określenie parametrów technicznych zawiera poniższa tabelka.
L

Określenie parametru
wymaganego przez
Zamawiającego

Opis parametru
1. Rodzaj pojazdu

Samochód typu VAN

2. Rok produkcji

2018

3. Homologacja

Pojazd z homologacją
na 3 miejsaca +
przestrzeń ładunkowa

4. Ładowność

Minimum 600 kg.

5. Długość całkowita pojazdu

Minimum 4,20 m.

6. Ilość miejsc dla pasażerów

1
miejsce
dla
kierowcy i 2 miejsca
1

dla pasażerów
7. Dopuszczalne kolory -

dowolny za wyjątkiem
czarnego
Silnik

8. Typ silnika

Benzynowy z wtryskiem
wielopunktowym 16
zaworowy.

9. Moc

Min. 95 KM

10.Pojemność

Min. 1390 cm3

11.Rodzaj paliwa

Benzyna bezołowiowa
95 lub 98
Wnętrze
Przestrzeń pasażerska/ ładunkowa

12.Fotel kierowcy z pełną regulacją
(regulacja wysokości, kąta pochylenia oparcia i wzdłużna)

wymagane

13. Dywaniki gumowe na podłodze

wymagane

14. Kierownica z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie

wymagane

15.Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej

wymagane

16.Podłoga przedziału ładunkowego wyłożona tworzywem
sztucznym antypoślizgowym

wymagane

17.Uchwyty do mocowania w przestrzeni ładunkowej minimum 6

wymagane

18.Oświetlenie przestrzeni ładunkowej – minimum 1 lampka

wymagane

Bezpieczeństwo
19. System ABS

wymagane

20. System ESP lub równoważny

wymagane

21. 3 punktowe pasy bezpieczeństwa

wymagane

22.Poduszka powietrzna czołowa kierowcy

wymagane

23. Immobiliser

wymagane
Skrzynia biegów

24.Skrzynia biegów

Manualna, min. 5
biegowa
Układ hamulcowy i jezdny

25. Układ hamulcowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w
tym zakresie do przewozu osób i ładunków
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wymagane

26. Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi

wymagane

Hamulec postojowy mechaniczny

Układ kierowniczy
27.Blokada koła kierownicy

wymagane

28.Wspomaganie układu kierowniczego

wymagane

Ogumienie
29.Felgi stalowe i opony letnie - kpl + kołpaki plastikowe

wymagane

30.Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół
szt. 1

wymagane

Okna i drzwi
31.Drzwi:
- od strony kierowcy otwierane,
- od strony pasażerów otwierane,
- boczne prawe do przestrzeni ładunkowej odsuwane pełne,
- tylne otwierane dwuskrzydłowe pełne,

wymagane

32.Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich

wymagane

Pozostałe
33.Centralny zamek sterowany radiowo z pilota/kluczyka

wymagane

34.Klimatyzacja (przestrzeń kierowcy); z regulacją temperatury

wymagane

35.Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej

wymagane

36.Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie

wymagane

37. Radio z odtwarzaczem płyt CD i formatu MP3 oraz
nagłośnienie.

wymagane

38. Gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do
oferowanego modelu samochodu (zamontowana)

wymagane

39. Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana)

wymagane

40. Trójkąt + kamizelka odblaskowa

wymagane

41. Podnośnik mechaniczny.

wymagane

42. Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu

wymagane

43. Serwis gwarancyjny w promieniu 60 km od siedziby
użytkownika tj. Samorządowe Przedszkole Wielopole
Skrzyńskie.

wymagane

Wykonawca udziela gwarancji
44. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące na cały pojazd limit roczny 30 tyśięcy kilometrów.
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wymagane

Przez okres gwarancji Zamawiający wymaga aby
Dostawca prowadził pełny serwis pojazdu łącznie
z wymianą płynów i materiałów eksploatacyjnych.
Częstotliwość serwisu zgodnie z zaleceniami producenta
pojazdu. Cena za serwis winna być wkalkulowana
w całościową cenę podanną w ofercie za dostawę
pojazdu.
W skład płynów i materiałów eksploatacyjnych Zamawiający
zalicza:
1.Olej silnikowy.
2.Filtr oleju.
3. Filtr powietrza.
4. Filtr paliwa.
5.Filtr kabinowy.
6. Olej przekładniowy.
7. Płyn w układzie chłodzenia.
8. Płyn hamulcowy.
9.Płyn hydrauliczny w układzie wspomagania kierownicy (jeśli
występuje)
10. Serwis układu klimatyzacji w tym uzupełnienie czynnika
chłodzącego.
11. Świece zapłonowe.
12. Rozrząd w zależności od rodzaju w który wyposażony jest
samochód. W przypadku rozrządu na pasku wymianie
podlega komplet tj. pasek, rolka, napinacz, pompa wody)

45. Okres gwarancji- minimum 24 m-ce na lakier

wymagane

46. Okres gwarancji- minimum 5 lat na perforacje nadwozia

wymagane

Oferowany pojazd musi:




posiadać aktualne świadectwa homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
posiadać wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu
m.in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych,
książkę gwarancyjną itp. w języku polskim
spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.
U. z 2013 r., poz. 951, z późn. zm.).

Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz .1137 z późn. zm.).
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