OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC
do 3,5 t. ze specjalistyczną zabudową izotermiczną i agregatem

II.

Wymagane dane techniczne:
a. Pojazd fabrycznie nowy.
b. DMC do 3,5 t.
c. Silnik diesla o mocy minimum 100 KM.
d. Norma emisji spalin minimum według normy EURO 6.
e. Skrzynia biegów minimum 5-cio biegowa.
f.

Ilość drzwi 2 + tylne drzwi dzielone do przestrzeni ładunkowej.

g. Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej po zabudowie 1000mm
h. Minimalna długość przestrzeni ładunkowej po zabudowie 1500mm.

III.

i.

Minimalna ładowność, po uwzględnieniu masy zabudowy i agregatu, 600kg.

j.

Homologacja samochodu ciężarowego.

Wyposażenie:
a. Zabudowa izotermiczna przestrzeni ładunkowej dostosowana do utrzymania
temperatury minus 18⁰C.
b. Agregat chłodniczo- mroźniczy z możliwością płynnego dostosowania temperatury w
zakresie +4⁰C do -18⁰C zapewniający przy zastosowanej zabudowie izotermicznej
utrzymanie temperatury ładunku -18⁰C w klimatycznej strefie umiarkowanej, ciepłej
z możliwością podłączenia zasilania zewnętrznego 230V.
c. Atest PZH na wykonaną zabudowę
d. Ilość miejsc -3 z kierowcą
e. Wspomaganie kierownicy.
f.

Poduszka powietrzna kierowcy.

g. Regulowany fotel kierowcy.
h. Centralny zamek z pilotem.

i.

Alarm antywłamaniowy z immobiliserem.

j.

Klimatyzacja .

k. Systemy kontroli trakcji ABS, ASR, ESP lub równoważne.
l.

Elektryczne lusterka.

m. Czujniki wspomagające parkowanie tyłem.
n. Radio z systemem Bluetooth.
o. Koło zapasowe standardowe z kompletem narzędzi i podnośnikiem.
p. Dodatkowo komplet kół z ogumieniem zimowym.
q. Komplet dywaników gumowych.
r.

Gaśnica.

s. Trójkąt ostrzegawczy.
IV.

Gwarancja:
a. Minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne z limitem minimum
200 000 km.
b. Minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą.
c. Minimum 5 lat gwarancji na perforację nadwozia.

V.

Dodatkowe wymagania:
a. Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim.
b. Instrukcja obsługi radia w języku polskim.
c. Wykonawca przed wydaniem pojazdu Zamawiającemu wykona przegląd
przedsprzedażny tzw. „zerowy” z wpisem do książki przeglądów serwisowych.

Załączniki:
Załącznik nr 1-formularz ofertowy.
Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu.
Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Załącznik nr 4- Wzór umowy.

