OZNACZENIE SPRAWY: KZGW/KOM-86/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem, wraz z obsługą serwisową
i ubezpieczeniową 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych z segmentu „D” –
średni według klasyfikacji SAMAR na okres 48 miesięcy, od daty zawarcia umowy.
2. Pojazdy zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
w Warszawie (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa).
3. Zamawiający żąda dostawy dwóch samochodów tego samego producenta, tego samego
modelu i wersji wyposażenia.
4. Samochody zostaną dostarczone w terminie nie później niż do 21 dni od daty zawarcia
Umowy.
5. Nie dopuszcza się dostawy samochodów używanych, powystawowych lub testowych.
6. Pojazdy będą objęte gwarancją w zakresie nie mniejszym niż opisany w tabeli
„Specyfikacja Samochodów” zamieszczonej w niniejszym OPZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek napraw pojazdów poza autoryzowanymi
stacjami obsługi producenta samochodów. Zakaz ten nie dotyczy przeprowadzenia
serwisu ogumienia.
8. W ramach usługi najmu Wykonawca zapewni niżej wymienione usługi:
a) Obsługę serwisową i ubezpieczeniową – naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne,
blacharsko lakiernicze oraz pozostałe nie objęte gwarancją wynikające z normalnej
eksploatacji pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych
części, obowiązkowe badania techniczne, przeglądy okresowe wymagane przez
producenta i gwaranta, zapewnienie wyboru stacji obsługi w miejscowości siedziby
Zamawiającego (Warszawa).
b) Samochód zastępczy klasy nie niższej wg. SAMAR niż klasa samochodu będącego
przedmiotem najmu i roczniku nie starszym niż 4 lata od samochodu będącego
w dyspozycji Zamawiającego – dostępny w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia
zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 24 godziny
lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej), w dni robocze i wolne od
pracy, bez ograniczeń czasowych, Wykonawca dostarczy samochód do miejsca
wyznaczonego przez Zamawiającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
c) Serwis ogumienia – sezonowa wymiana opon (opony letnie i zimowe zgodne
z parametrami zalecanymi przez producenta samochodu), w miejscowości siedziby
Zamawiającego (Warszawa), składowanie opon nieużytkowanych (w danym
sezonie), wymiana na nowe komplety opon adekwatnie do zużycia gdy sygnalizuje
to wskaźnik TWI.
9. Z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód rejestracyjny,
wszystkie komplety kluczyków / kart elektronicznych dostarczane przez producenta,
instrukcję obsługi, kopię wyciągu ze świadectwa homologacji, kopię dokumentu
gwarancji wystawionego przez producenta samochodu.
10. Samochody w chwili wydania Zamawiającemu będą zatankowane minimum 10 l paliwa.
11. Wynajęte samochody nie będą posiadały jakichkolwiek nadruków, czy też informacji
reklamowych.
12. Samochód powinien być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez
Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed
sprzedażą pojazdu. Nie dopuszcza się montażu akcesoriów firm trzecich /
nieautoryzowanych w elementach wyposażenia opisanych jako fabryczne.
1.
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13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór
Umowy stanowiący Załącznik 4 do SIWZ
14. Ustalony przebieg dla każdego z samochodów w okresie obowiązywania umowy to
200.000 km. W przypadku przekroczenia przebiegu Zamawiający zapłaci na rzecz
Wykonawcy dodatkową opłatę w wysokości określonej w ofercie.
15. Każdy z samochodów i ich wyposażenia musi być zgodne z przepisami ustawy
z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze zm.) oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy, jak też z innymi przepisami obwiązującego prawa
krajowego RP oraz prawa unijnego.
16. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego zawierania umów ubezpieczenia OC, AC,
NW i Assistance oraz opłacania składek ubezpieczenia dla każdego z samochodów.
17. Zamawiający jest odpowiedzialny jedynie za wykonywanie czynności obsługi codziennej
oraz utrzymania czystości każdego z samochodów.
18. Do czynności obsługi codziennej każdego z samochodów, o których mowa
w pkt 17 powyżej zalicza się czynności wykonywane w zakresie określonym instrukcją
obsługi samochodu, a w szczególności kontrolę poziomu oleju, płynu hamulcowego,
cieczy chłodzącej, wodnego roztworu mocznika redukującego emisję tlenków azotu
(o ile samochód jest wyposażony w ten system) i płynu do spryskiwaczy, wizualną
kontrolę stanu ogumienia i ciśnienia, kontrolę działania oświetlenia zewnętrznego
samochodu w tym świateł sygnalizacyjnych oraz kontrolę działania sygnału
dźwiękowego. Koszty związane z uzupełnieniem oleju, płynu hamulcowego, cieczy
chłodzącej (z wyłączeniem obowiązkowych wymian wynikających z książki serwisowej)
i oświetlenia zewnętrznego w tym świateł sygnalizacyjnych, ponosi Zamawiający.
19. Zamawiający nie dopuszcza, aby każdy z samochodów był wyposażony w system
monitorujący i przekazujący położenie lub inne parametry samochodów na serwery
zewnętrzne. Powyższe ograniczenie nie dotyczy fabrycznie zamontowanych systemów
np. nawigacji satelitarnej lub telematycznych w zakresie, w jakim wymagane jest
prawidłowe działanie tych systemów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Użytkownika pojazdów (Zamawiającego) w tym zakresie.
20. Uwaga! – o ile nie zaznaczono inaczej wszystkie parametry w niniejszym dokumencie
należy traktować jako minimalne.
Lp.
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Specyfikacja samochodów
Dane ogólne
Samochód nowy i nieużywany z segmentu „D” – średni według klasyfikacji SAMAR –
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.
Nadwozie zamknięte, min. 4 drzwiowe, typu sedan / limuzyna z możliwością
przewożenia
5 osób.
Nadwozie w kolorze ciemnym, stonowanym
Wymiary zewnętrzne
Długość min. 4600 mm
Rozstaw osi: min. 2750 mm
Pojemność bagażnika: minimum 440 l (bez składania tylnej kanapy)
Silnik, skrzynia biegów, napęd
Silnik: benzynowy, z turbodoładowaniem, o pojemności min. 1.900 cm3
Moc: min. 240 KM
Napęd: na 4 koła
Przekładnia: Automatyczna
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Norma emisji spalin: min. Euro 6
Bezpieczeństwo
Samochód wyposażony w poduszki powietrzne i kurtyny boczne.
Samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa m.in.: ABS, ESP, ASR, EBV, TPM.
Wszystkie miejsca wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa
Zagłówki dla wszystkich siedzeń w pojeździe
Hamulce tarczowe: przód i tył
System automatycznego hamowania przy niskich prędkościach (np. w mieście),
chroniący przed najechaniem na poprzedzające auto
Asystent pasa ruchu / utrzymanie pasa ruchu pojazdu.
Czujniki parkowania przód i tył
Tempomat
Czujniki zmierzchu, deszczu
Reflektory przednie min. ksenonowe wraz ze światłami do jazdy dziennej LED
Reflektory przeciwmgielne oraz doświetlanie zakrętów
Wyposażenie
Tapicerka samochodowa skórzana i z podgrzewaniem.
Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
Klimatyzacja automatyczna min. 2 strefowa
Komputer pokładowy
Wbudowane radio wraz z nawigacją, oraz wejściem USB i bluetooth i sterowaniem z
koła kierownicy
Regulowana kolumna kierownicy, koło kierownicy skórzane i wielofunkcyjne
Wspomaganie układu kierowniczego
Elektrycznie sterowane przednie i tylne szyby
Tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
Podłokietnik w przednim i tylnym rzędzie siedzeń
Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Lusterka zewnętrzne oraz zderzaki w kolorze nadwozia
Zabezpieczenie antykradzieżowe
Gwarancja
Gwarancja na pojazd: min. 24 miesiące
Gwarancja na lakier: min. 24 miesiące
Gwarancja na perforację nadwozia: min. 8 lat
Pozostałe
Samochód musi posiadać co najmniej dwa komplety kluczyków
Instrukcja obsługi w języku polskim
Atestowana gaśnica
Trójkąt ostrzegawczy
Apteczka oraz kamizelka odblaskowa
Dostarczony pojazd będzie ubezpieczony (OC, AC, NW, Assistance) do pełnej wartości
samochodu określonej przez ubezpieczyciela, z uwzględnieniem cech samochodu
i wyposażenia wynikających ze specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowego zawierania umów ubezpieczenia OC,
AC, NW i Assistance oraz opłacania składek ubezpieczenia. Warunki umowy
ubezpieczenia nie mogą przewidywać udziału własnego Zamawiającego w szkodach.
W trakcie realizacji Umowy nie przewiduje się żadnych dodatkowych kosztów
Zamawiającego związanych z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej,
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z wyjątkiem sytuacji, gdy zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy,
u którego stwierdzono poziom alkoholu przekraczający dopuszczalne normy określone
ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
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