Burmistrz Miasta i Gminy
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. 12 63 92 300 (centrala), (sekretariat), 12 63 92 303, fax 12 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl
Myślenice, dnia 07.12.2017 r.

ZAPYTANIE CENOWE
Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice zaprasza do złożenia ofert na
wykonanie zadania pn.
„Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Myślenicach”

I.

Przedmiot zamówienia: Pojazd specjalny, fabrycznie nowy, nieużywany,

przebudowany (rok produkcji 2017) dla potrzeb Straży Miejskiej w Myślenicach
1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia : samochód typu: „kombivan” (nazwa potoczna) lub Van w
wersji osobowej lub ciężarowej, przebudowany (przystosowany) w tylnej części (tzw. „przedział
transportowy”) do przewozu 2 (dwóch) osób na miejscach do siedzenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie oraz z opisem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia zwana dalej
OPZ. Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i
wykonawczych, zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w Załączniku nr. 1
2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9 (po przebudowie) 34.11.00.00-1;
34.13.60.00-9
Do udzielenie niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, bowiem przedmiotu zamówienia netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro (art. 4 pkt. 8).

Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełnienia

II.

1. Zamówienie może być realizowane przez Wykonawców, którzy w terminie określonym w niniejszym
ogłoszeniu złożą Zamawiającemu propozycję ofertową zawierającą następujące elementy:
a) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena

- 100 %

Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły:
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------- x 100
Cena oferty badanej
a) ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres : info@myslenice.pl lub w formie tradycyjnej
na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Rynek, 8/9 32-400 Myślenice

b) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
c) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia.
d) oferta musi być podpisana przez osobę / osoby do tego upoważnione.
e) oferta musi zawierać dokumenty wyszczególnione w ust. 1.
3. W cenę należy wliczyć:
a) wartość wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług,
c) wszelkie opłaty i koszty niezbędne do realizacji zamówienia
Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji.
Zamawiający wybierze ofertę, która będzie odpowiadać wszystkim postawionym wymogom, będzie zawierać
wszystkie wymagane dokumenty oraz uzyska najwyższą ocenę w ustalonym kryterium określonym w ust.2.

III. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty na wykonanie zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w
Myślenicach” należy przesłać w formie elektronicznej na adres : info@myslenice.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16.12.2017r. do godziny 12:00 lub pisemnie na adres : Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
2. Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 16.12.2017r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Myślenice.
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie nie rozpatrzona.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem
upływu jej składania,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
6. Zamawiający ustala termin wykonania niniejszego zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28 lutego 2018 r.
7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania informacji z ramienia Zamawiającego
jest: Komendant Straży Miejskiej Tomasz Burkat tel. 12 639 23 23, e-mail t.burkat@myslenice.pl
8. Po wyborze oferty najkorzystniejszej wybrany Wykonawca podpisze umowę.
9. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty cenowej jak w załączonym projekcie.
Załączniki:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik 1 - 1a
2. Formularz oferty cenowej, Załącznik 2
3. Projekt Umowy w sprawie zamówienia publicznego, załącznik nr 3

z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
mgr Maciej Ostrowski

Burmistrz Miasta i Gminy
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. 12 63 92 300 (centrala), (sekretariat), 12 63 92 303, fax 12 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zwana dalej OPZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Myślenicach”
I.

ZAMAWIAJĄCY /DO FAKTURY/

Nabywca: GMINA MYŚLENICE, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice NIP 6811004414
Odbiorca: URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLENICE, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Gmina Myślenice (Nabywca) jest płatnikiem podatku od towarów i usług
w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Do udzielenie niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych, bowiem przedmiotu zamówienia netto nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8).

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, samochodu specjalnego z
przedziałem dla osób zatrzymanych, przystosowanego do przewozu 5 osób, z dodatkowym
przedziałem dla 2 osób zatrzymanych, (5+2). Pojazd musi spełniać wymagania określone w Ustawie
z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku – zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Pojazd specjalny, fabrycznie nowy, nieużywany, przebudowany (rok produkcji 2017) – 1 szt.
Oznaczenie
przedmiotu
zamówienia
wg
CPV
34.11.40.00-9
(po
przebudowie)
34.11.00.00-1; 34.13.60.00-9
Specyfikacja – oczekiwane rozwiązania konstrukcyjne i wyposażenie pojazdu:
1) samochód typu: „kombivan” (nazwa potoczna) lub Van w wersji osobowej lub ciężarowej,
przebudowany (przystosowany) w tylnej części (tzw. „przedział transportowy”) do przewozu 2
(dwóch) osób na miejscach do siedzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie oraz z opisem wskazanym poniżej;
2) pojazd o DMC do 3,5 t;
3) przystosowany i zarejestrowany do przewozu 5 osób + 2 osób zatrzymanych w tzw.
„przedziale transportowym”
4) część pasażerska oddzielona od tzw. „przedziału transportowego” za pomocą trwale
i szczelnie zamontowanej ściany działowej (grodziowej) – szczegóły wykonania opisane w
części „przedział dla 2 osób przewożonych”;
5) jednostka napędowa: silnik o mocy minimum 110 KM, diesel, spełniający aktualną normę
emisji spalin EURO 6 (według świadectwa zgodności WE);
6) skrzynia biegów manualna – minimum 5- biegowa plus bieg wsteczny;
7) drzwi tyłu dzielone na dwa skrzydła, mogą być asymetryczne lub symetryczne,
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8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)
27)

28)
29)

30)

31)

32)
33)

przeszklone, szkłem przyciemnianym – co najmniej jedna część skrzydła, z ogrzewaniem
szyby; drzwi muszą posiadać wkładkę zamka, aby ich otwarcie było możliwe nie tylko przy
użycia pilota centralnego zamka, ale także przy pomocy kluczyka, na jednym skrzydle
zamontowane oświetlenie (halogen) LED ;
drzwi boczne z dostępem do przedziału pasażerskiego - przesuwne lub uchylne, przeszklone minimum 1 (jedna) sztuka drzwi po prawej stronie – szyby w przedziale pasażerskim i
transportowym przyciemniane ;
system
zapobiegający
zablokowaniu
się
kół
podczas
hamowania
(ABS)
lub równoważny spełniający podobne zadania;
system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny
spełniający podobne zadania;
system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania;
immobiliser wraz z centralnym zamkiem sterowanym pilotem
minimum poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (kabina kierowcy);
klimatyzacja co najmniej manualna;
kierownica regulowana, co najmniej w jednej płaszczyźnie;
w części pasażerskiej oświetlenie oddzielnie dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń;
światła do jazdy dziennej;
szyby przednie boczne podnoszone elektrycznie;
fotel kierowcy z ręczną regulacją, co najmniej w dwóch płaszczyznach;
czujniki parkowania minimum tylne plus kamera parkowania;
obręcze kół z lekkiego stopu min. 16” wraz z oponami letnimi i kompletem śrub
komplet kół zimowych z obręczami stalowymi z czujnikami ciśnienia,kołpakami i kompletem
śrub bądź nakrętek.
tapicerka materiałowa foteli dla kierowcy i pasażerów bez wzorów w jaskrawych
kolorach;
pokrowce dla kierowcy i pasażera dobrane do pojazdu w kolorze czarnym lub ciemnym
wykonane z wysokogatunkowej alkantary i skóry ekologicznej.
pokrowce miarowe na tylne fotele pasażerów w kolorze czarnym wykonane z
wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu i kolorystycznie i gatunkowo
dopasowanej.
komplet dywaników gumowych dedykowanych do w/w pojazdu
wyposażenie pojazdu: trójkąt ostrzegawczy i gaśnica, będąca wyposażeniem pojazdu,
umocowana w odpowiednim uchwycie, o swobodnym dostępie do nich z kabiny pojazdu (nie
może być zamontowana w przedziale do przewozu osób);
pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe, odpowiednio zamontowane
(Zamawiający dopuszcza zestaw naprawczy do kół );
kolor nadwozia srebrny metalizowany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2022)
oznakowanie pojazdu – zgodnie z cytowanym rozporządzeniem – szczegóły
rozmieszczenia oklejenia uzgadniane po wyborze oferty, projekt oklejenia
(wizualizacja w formie elektronicznej) ma zostać dostarczony (przesłany drogą
elektroniczną) przez Wykonawcę, w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
celem jego uzgodnienia z Zamawiającym;
na dachu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) LED – światło
w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska (Ż – „z kropką”),
z możliwością podawania komunikatów głosowych wraz z manipulatorem
(sterowanie i mikrofon), o niskim poborze prądu – zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ),
zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej lub bezpośrednio
na dachu pojazdu. Zamawiający wymaga belki AURUM (niskiej) lub rozwiązania, co najmniej
równoważnego;
belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza (błyskowa) LED musi mieć możliwość
podświetlenia (dotyczy napisu Straż Miejska);
w tylnej, części dachu, po lewej stronie, pojazd należy wyposażyć w dodatkową, pojedynczą
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sygnalizację ostrzegawczo – świetlną (błyskową), światło w kolorze niebieskim LED ;
34) z przodu w pod maską (grill) ledowe dwa sygnalizatory kierunkowe impax;
35) gwarancja podstawowa : mechaniczna minimum 24 miesiące ( 2 lata) - bez limitów
kilometrów lub z limitem kilometrów nie niższym niż 100 tysięcy kilometrów, na powłokę
lakierniczą minimum 24 miesiące (2 lata), na perforację minimum 72 miesiące (6 lat)
36) gwarancja dodatkowa: (nie uwzględniająca elementów oraz podzespołów podlegających
normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu) na minimum 3 lata lub minimum do 170 000 km
przebiegu
przedział dla 2 osób przewożonych:
a) przedział dla 2 osób przewożonych z miejscami do siedzenia i pasami bezpieczeństwa,
zgodnie z cyt. przepisami w tym zakresie, ściany boczne i podsufitka wykonane z gładkiej
blachy, tworzywa sztucznego (np. ABS) lub wykonane metodą natryskową - zabudowa
wewnętrzna bez ostrych krawędzi, gwarantująca odporność na wgniecenia, przecięcia
ostrymi narzędziami.
b) w siedziskach należy wykonać otwory (odpływy) umożliwiające odprowadzanie z nich
wszelkich cieczy;
c) tylna ścianka działowa (grodziowa), oddzielająca przestrzeń pasażerską od przedziału
transportowego wykonana z materiału zapewniającego szczelność i powinna
uniemożliwiać przedostawanie się cieczy lub innych zanieczyszczeń, ścianka ta
konstrukcyjnie musi być poprzecznie dzielona na wysokości górnej krawędzi siedzeń.
Zamawiający
dopuszcza
łączenie
różnych
materiałów
w zależności od zastosowanej technologii;
d) część górna ścianki działowej (grodziowej) powinna być wykonana z materiału
przeźroczystego np. z poliwęglanu lub innego przeźroczystego materiału –
umożliwiającego podgląd przedziału „transportowego” i w sposób umożliwiający szybki
demontaż, który musi być łatwy do wykonania, bez użycia dodatkowych narzędzi (np.:
zatrzaski typu „motylek”), możliwy tylko od strony przedziału pasażerskiego;
e) alternatywnie do rozwiązania opisanego w punktach c i d – w przypadku zastosowania
ścianki działowej (grodziowej) oddzielającej przedział pasażerski od przedziału
transportowego jako jednolitej ścianki z materiału nieprzeźroczystego Zamawiający
wymaga zamontowania „okna” będącego jednocześnie wyjściem awaryjnym i miejscem
umożliwiającym podgląd osób przewożonych w przedziale transportowym;
ee) opisane wyjście awaryjne musi być szczelne i wypełnione materiałem przezroczystym
(np.: tzw. bezpieczna szyba - min. P4, poliwęglan lub równoważne); Zamawiający
wymaga, aby w przypadku konieczności skorzystania z wyjścia awaryjnego, po jego
zdemontowaniu lub otwarciu, możliwym było pełne skorzystanie z jego rozmiarów;
ff) wyjście awaryjne powinno maksymalnie wykorzystać wymiary, na jakie pozwala
konstrukcja samochodu lub ścianki działowej (grodziowej), jednak nie może być
mniejsze niż 50 x 70 cm; jednocześnie w wypełnieniu wyjścia awaryjnego należy
zamontować niewielką uchylną (szczelną w przypadku niekorzystania - zamknięcia)
klapkę (wieko, zasuwę z tego samego materiału co wypełnienie), zapewniającą
utrzymanie komunikacji głosowej między przedziałami transportowym i pasażerskim;
wskazane rozwiązanie zastąpi „urządzenie sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne)
zapewniające łączność przewożonych osób z kierowcą” (§ 40 pkt 2 ust. 5
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.. Zamawiający dopuszcza montaż
w ściance wyjścia awaryjnego jako drzwi, spełniających wyżej opisane wymagania
przy następującym założeniu: w przypadku pojazdu o konfiguracji 5 osobowej w
przedziale pasażerskim tj. 3 miejsc siedzących w drugim rzędzie siedzeń, dopuszcza
się możliwość demontażu jednego miejsca siedzącego, celem umożliwienia otwarcia
ww. wyjścia awaryjnego, o ile rozmiary pojazdu pozwolą na to i przy utrzymaniu 2
siedzeń dla strażników w drugim rzędzie w części pasażerskiej,
f) podłoga przedziału transportowego wykonana z tworzywa sztucznego antypoślizgowego,
wodoodpornego lub z blachy aluminiowej, ryflowanej z otworami w podłodze,
umożliwiającymi swobodny odpływ wody – minimum 2 otwory o średnicy 50 mm,
natomiast wykończenie „przedziału dla osób przewożonych” musi być szczelne,
uniemożliwiając przedostawanie się wszelkich cieczy do kabiny pojazdu tj. części
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g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)

pasażerskiej; Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału na podłodze lub
ścianach typu: tworzywo sztuczne (np. ABS), guma antypoślizgowa lub wykonanie
wnętrza metodą natryskową itp.;
wszystkie ewentualne, standardowe przeszklenia (szyby, o ile występują w oferowanej
wersji pojazdu) w ww. przedziale muszą być zabezpieczone kratami/siatką metalową od
strony wewnętrznej przestrzeni pojazdu oraz dodatkowo przyciemniane, zgodnie z
właściwymi przepisami; dopuszcza się brak szyb po bokach w tym przedziale;
w tylnej części pojazdu (nad przestrzenią przewidzianą do przewożenia osób) dodatkowo
zamontowane oświetlenie wnętrza tzw. ledowe w kolorze białym, które ma oświetlać
przedział transportowy, zabezpieczone przed dewastacją (np. osłonięte siatką lub kratą) i
sterowane z pozycji kierowcy;
dwukierunkowy wentylator (nawiew/wyciąg) w przedziale uruchamiany z kabiny pojazdu,
tj. z pozycji kierowcy lub pasażera z przodu;
w przedziale transportowym zdemontowane wszelkie zbędne elementy np.: haczyki,
zaczepy itp.;
wykończenie ścian bocznych, podsufitki, podłogi oraz ścianki działowej (grodziowej), musi
umożliwić łatwe ich mycie przy zastosowaniu np. myjki ciśnieniowej;
w przedziale transportowym za dwuskrzydłowymi drzwiami pojazdu ma być
zamontowana dodatkowa przegroda wykonana z siatki lub kraty, w której będą
umieszczone drzwi, wyposażone w zamek z kluczem, zapewniające zamknięcie przedziału
transportowego pomimo otwarcia drzwi tyłu pojazdu;
drzwi w dodatkowej przegrodzie tyłu pojazdu muszą mieć tak skonstruowany lub
zabezpieczony zamek, aby nie było możliwości ich otwarcia od wewnątrz przez osoby
przewożone;
opis przebudowy tylnej części pojazdu wraz z dokumentacją graficzną lub dokumentacją
fotograficzną i opisem, Wykonawca musi dołączyć do oferty, zapewniając
Zamawiającemu możliwość stwierdzenia zastosowanych rozwiązań.

Wyposażenie pojazdu w środki łączności (radiostacja):
1.

Radiotelefon bazowy standardu MOTOROLA DM4600e wraz z anteną Sirio MGA
55-550 lub równoważny zestaw spełniający poniższe wymagania:
1) W ukompletowaniu zestawu należy brać pod uwagę :
a) opcjonalnie uchwyt montażowy,
b) przewody zasilające,
c) głośnik o mocy minimum 13 W,
d) mikrofon wraz z zaczepem,
e) dokumentacja użytkownika radiotelefonu w języku polskim,
f)

deklaracja zgodności,

g) karta gwarancyjna,
Parametry radiotelefonu:
2) Urządzenie ma pracować w paśmie częstotliwości UHF i VHF z pojemnością na poziomie
1000 kanałów, z dostępnym regulatorem poziomu głośności
Zamawiający wymaga, aby dostarczony radiotelefon był w pełni kompatybilny z używanym przez
niego systemem łączności radiowej w standardzie Motorola GM 360 i Motorola GP360. Dostarczony
radiotelefon wraz z zamontowaną dedykowaną anteną Sirio MGA 55-550 (Cięta stalowa) winien być
skonfigurowany z obsługiwaną przez Zamawiającego częstotliwością. UWAGA: miejsce montażu
urządzeń łączności nie może w jakikolwiek sposób ograniczyć praw do gwarancji udzielanych przez
producenta pojazdu.
Dostawa urządzeń łączności wraz z pełną instalacją i uruchomieniem.
Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania tożsamego lub równoważnego.
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Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022)., a ewentualne zmiany adaptacyjne
(przystosowanie pojazdu) nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani
powodować ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej i dodatkowej gwarancji samochodu.
Pojazd przed dostarczeniem, muszą być, zarejestrowane jako pojazd specjalny na podstawie
homologacji producenta, przy wykorzystaniu pisemnego upoważnienia wystawionego przez
Zamawiającego. W przypadku, gdy pojazd po przystosowaniu do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu, nie
będzie spełniał wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Wykonawca musi
przedstawić decyzję zwalniającą pojazd z homologacji lub odstępstwo od warunków
technicznych, na podstawie których pojazd zostanie zarejestrowany.
Pojazd przed dostarczeniem musi być:
a) zarejestrowany jako pojazd specjalny na podstawie oddzielnego, pisemnego upoważnienia
wystawionego przez Zamawiającego. Upoważnienie będzie mogło być przez Wykonawcę
przeniesione na Podwykonawcę w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji pojazdów po
przebudowie;
b) oznakowany, spełniającym następujące wymagania: pas granatowy - folia wylewana o
grubości 85µ (mikrometrów) z klejem akrylowymkanalikowym typu Bubble Free, o kolorze
granatowym nieodbiegającym od koloru TF 739-23 BF Scandinavian Blue - Sublime Mactac
pas szachownica, – wykonane z folii w kolorze żółty, odblaskowym, Mactac seria 5700 lub
Reflektor, logo Straży Miejskiej Myślenice (herb) - druk zalaminowany
c) wyposażony w instalację sygnalizacyjno – ostrzegawczą, świetlną,
d) wyposażony w działające środki łączności na dedykowanej częstotliwości radiowej
e) ubezpieczony od pełnej wartości pojazdu i w pełnym zakresie tj. OC, AC i NNW
(odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w pojeździe z suma
ubezpieczenia minimum 10.000,00 zł na jedna osobę, auto casco w wariancie pełnym, ze
zniesionym udziałem własnym, bez stosowania amortyzacji części, bez redukcji sumy
ubezpieczenia w przypadku wypłaty w trakcie okresu ubezpieczenia szkód częściowych na 1
rok kalendarzowy, suma ubezpieczenia musi odpowiadać wartości pojazdu brutto
uwzględniającej koszty zamontowanych środków łączności, instalacji świetlno-dźwiękowej
wraz z belką, dodatkowego wyposażenia kosztów oznakowania pojazdu oraz kosztów
dokonania rejestracji, polisa ma być wystawiona na :
Gmina Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice NIP 6811004414
e) pojazd winien być uzbrojony w koła zimowe na felgach stalowych obręcz 15” lub 16”
z czujnikami ciśnienia – opony klasy PREMIUM i mieć założone oryginalne kołpaki. Wewnątrz
pojazdu mają znajdować się oryginalne dedykowane do w/w pojazdu koła letnie
na tzw. alufelgach z oponami klasy PREMIUM i kompletem śrub przeznaczonych do obręczy z
lekkiego stopu;
f) wnętrze pojazdu winno być doposażone w kompletne gumowe dywaniki dedykowane
dla przedmiotowego pojazdu;
g) na siedzenia kierowcy oraz pasażera należy dopasować pokrowce miarowe wykonane z
wysokogatunkowej alkantary i skóry ekologicznej, stosowany materiał ma być w kolorze
czarnym lub innym ciemnym, laminowany pianką oraz stabilizującą podszewką i wzmocniony
dodatkowymi, podwójnymi przeszyciami;
h) na tylne fotele pasażerów należy umieścić pokrowce miarowe w kolorze czarnym
wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu i kolorystycznie i
gatunkowo dopasowanej.
Wszystkie wymienione składniki wyposażenia mają zostać uwzględnione w cenie brutto
samochodu. Za pełną wartość pojazdu wykazaną na fakturze, należy przyjąć: cenę pojazdu plus
dodatkowe (wliczone) koszty tj.:, oznakowanie, dodatkowe wyposażenie, instalacja sygnalizacyjno –
ostrzegawcza świetlna, gwarancje standardowe i dodatkowe, ubezpieczenie w pełnym zakresie,
zarejestrowanie pojazdu oraz przystosowanie pojazdu do przewozu 2 osób w przedziale
transportowym.
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Zamawiający wymaga, aby:
- odbiór pojazdu nastąpił w Myślenicach, w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Henryka
Jordana 8a w terminie : nie później niż do 28 lutego 2018 r.
–

Wykonawca udziela gwarancji wymienionej w pkt. 34-35 oraz na dodatkowe elementy
wyposażenia zainstalowane w pojeździe,
związane z ich przystosowaniem do wymagań
Zamawiającego, zgodnie z okresem gwarancyjnym udzielanym przez producenta tych
urządzeń. Okres gwarancji rozpoczyna bieg nie wcześniej, niż od daty podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru.

….......................................................

(zatwierdził)
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Załącznik 1a
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pojazdu specjalnego po przebudowie i przystosowaniu samochodu osobowego/ciężarowego*,
nieużywanego, fabrycznie nowego, do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu w tzw. przedziale
transportowym, wyprodukowanego w 2017 r.:
Marka: _________________________________________
Model: _________________________________________
Numer rejestracyjny: ______________________________
Nr VIN: ________________________________________

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Wyszczególnienie

Zgodność
z wymaganiami
OPZ
TAK/NIE**

Pojazd typu ……………w wersji przedłużonej ………….
Silnik diesel o mocy …………
Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO……
Pojazd zarejestrowany na …… osób
DMC do 3,5 t
Skrzynia biegów manualna, ilość biegów ….. plus wsteczny
Drzwi tyłu dwuskrzydłowe
Wycieraczka drzwi tyłu (ilość wycieraczek ……)
Ogrzewanie szyby drzwi tyłu
Drzwi boczne przesuwne/uchylne*, przeszklone, przyciemniane
(ilość drzwi ….., ilość przeszkleń……….)
ABS (lub system równoważny …………………………)
ASR (lub system równoważny …………………………)
ESP (lub system równoważny …………………………)
Immobiliser
Centralny zamek (ilość pilotów ………)
Ilość poduszek powietrznych …………
Klimatyzacja (rodzaj klimatyzacji ……………………)
Kierownica regulowana w …… płaszczyznach
Światła do jazdy dziennej
Elektryczne sterowanie szyb przednich
Fotel kierowcy regulowany w …… płaszczyznach
Czujniki parkowania plus kamera parkowania tył
Oświetlenie wewnętrzne dla pierwszego i drugiego rzędu
Tapicerka foteli w kolorze ……………………………
Pokrowce foteli wg OPZ ……………………………
Dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim
Trójkąt ostrzegawczy
Gaśnica ………… szt. i waga ………………………
Komplet kół zimowych, z kołpakami / drugi komplet kół letnich na
alufelgach ze śrubami/ zgodnie z OPZ Pełnowymiarowe koło
zapasowe/koło dojazdowe/zestaw naprawczy*
Kolor
nadwozia
srebrny
metalizowany
zgodnie
z wymaganiami OPZ
Instalacja świetlno-dźwiękowa zgodna z OPZ
Środki łączności zgodne z wymaganiami OPZ w zakresie
parametrów technicznych***
Ilość miejsc w przedziale dla osób przewożonych ….
Materiał z którego wykonano przedział dla osób przewożonych
……………………….
Szczelność ściany grodziowej
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UWAGI

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Zamek w drzwiach tyłu pojazdu otwierany kluczykiem
Zamek drzwi tyłu zabezpieczony przed otwarciem z wewnątrz
Dodatkowa krata w przedziale dla osób przewożonych
Zamek w dodatkowej kracie
Wyjście awaryjne w ścianie działowej/grodziowej, zgodnie
z wymaganiami OPZ
Zabezpieczenie kratą ewentualnych przeszkleń w przedziale dla
osób przewożonych
Otwory odpływowe w podłodze w przedziale dla osób
przewożonych (ilość otworów: ……, o średnicy:…. każdy)
Otwory odpływowe w siedzeniach w przedziale dla osób
przewożonych (ilość otworów: ……, o średnicy:…. każdy)
Oświetlenie w części dla osób przewożonych zabezpieczone przed
dewastacją
Dwukierunkowy wentylator w przedziale dla osób przewożonych
Siedziska w przedziale dla osób przewożonych o wymiarach:
…………………………………..
Pasy bezpieczeństwa w przedziale dla osób przewożonych
Oznakowanie pojazdu zgodne z zatwierdzonym projektem

*- niepotrzebne skreślić
** - Zamawiający w poszczególnych rubrykach wpisuje TAK lub NIE
*** - w przypadku parametrów technicznych wyższych niż opisane w OPZ, Zamawiający w pkt. 33 ma
obowiązek dokładnego ich opisania

Dostarczone dokumenty:
dowód rejestracyjny: TAK/NIE*, seria i numer dowodu:______________________________
karta pojazdu: TAK/NIE*, seria i numer karty pojazdu:_______________________________
świadectwo homologacji: TAK/NIE*
książka serwisowa/gwarancyjna: TAK/NIE*
instrukcja obsługi: TAK/NIE*
polisa OC, AC i NNW: TAK/NIE* - numer polisy __________________________________
karty/ksiązki gwarancyjne dodatkowego wyposażenia pojazdu TAK/NIE*
projekt i specyfikacja wykonanego oznakowania pojazdu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
na nośniku np. CD TAK/NIE*
Stwierdzone braki i niezgodności:________________________________________________
Termin usunięcia braków i niezgodności:__________________________________________
WYKONAWCA:

/podpis/

ZAMAWIAJĄCY:

/podpis/

________________________________________
/miejscowość, data

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
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………………, dnia
…....................................................

OFERTA CENOWA
Odpowiadając na zapytanie cenowe na zadanie pn.: dostawa Pojazdu specjalnego, fabrycznie
nowego, nieużywanego, przebudowanego (rok produkcji 2017) dla potrzeb Straży
Miejskiej w Myślenicach
1.
Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za cenę:

Cena netto: ….............................................................................................................zł

Podatek od towarów i usług …...................%, tj. ………………… …..................................zł,

Cena brutto:….............................................. zł
(słownie: ......................................................................................................................................
….................................................................................................................................................)

2.

Termin realizacji zamówienia:

…..........................................................................................................................................*
3.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

4.

Dostawa stanowiącą przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 70 dni od dnia podpisania umowy,

jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2018 r.
4. Oświadczamy, że :
1. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
2. zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptujemy jego zapisy,
3. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

4. posiadamy odpowiedni potencjał techniczny i przygotowanie fachowe do wykonania tego
rodzaju zamówienia.
5. Przyjęliśmy do wiadomości, że termin płatności za zrealizowaną dostawę wynosi 30 dni od
dostarczenia faktury zamawiającemu. Forma płatności – przelew.
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z załączonym
do Zapytania Ofertowego projektem, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Miejscowość ……………..................., dnia …. . …. …............ 2017 r.

……………………
…………

•

Podpis osoby / osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

wypełnić stosownie do zamówienia
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Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY …………

zawarta w dniu ............................ 2017 r. w Myślenicach, pomiędzy:

1) Gminą Myślenice z siedzibą w Myślenicach, Rynek 8/9, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i
Gminy Myślenice - Macieja Ostrowskiego, zwaną w dalszej części umowy zwaną w treści umowy
„Zamawiającym”
a:
2) Firmą..........................................................................................................................................
z siedzibą w ...........................................................................................................................,
NIP ............................... REGON ............................... wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., lub do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowaną
przez ............................................................, zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej łącznie lub
oddzielnie Stronami lub Stroną,
umowa została zawarta w ramach zamówienia publicznego z wyłączeniem procedur określonych przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - art.
4 pkt 8).
§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego, a jej zawarcie następuje w wyniku przeprowadzonego
przez Zamawiającego postępowania w trybie zapytania ofertowego.
2. Zgodnie z zasadami postępowania o zamówienie publiczne ustalonymi przez Zamawiającego w
dokumentacji postępowania, udostępnionymi wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu, oferta
Sprzedającego została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów.
§ 2.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest „zakup samochodu typu: „kombivan” (nazwa potoczna) lub Van w wersji
osobowej lub ciężarowej, przebudowany (przystosowany) w tylnej części (tzw. „przedział transportowy”) do
przewozu 2 (dwóch) osób na miejscach do siedzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
oraz z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1 do Umowy, który stanowi jej integralną
część i jest zgodny z ofertą Wykonawcy złożoną w ramach przeprowadzonego przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd wyprodukowany został w 2017 r., jest fabrycznie nowy, w
pełni sprawny, nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz
innych obciążeń i zabezpieczeń oraz odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.

§ 3.
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 70 dni od dnia podpisania umowy, w terminie zawitym do dnia
28 lutego 2018 r.
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego w jego siedzibie. W tym celu
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z dostawą
samochodu wraz z wyposażeniem tj. koszty transportu i wszelkie ryzyka, w tym związane z utratą lub
uszkodzeniem przedmiotu umowy, do momentu odbioru obciążają Wykonawcę.
3. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron i polegać
będzie na:
a. Stwierdzeniu zgodności asortymentowej i ilościowej dostawy z opisem przedmiotu zamówienia
określoną w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy,
b. Potwierdzeniu sprawności technicznej dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Potwierdzeniem dokonania odbioru, będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez obie Strony
umowy.
5. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność
przedmiotu umowy.
§ 4.
Warunki Płatności.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za przedmiot umowy, cenę w wysokości ……………………złotych, w tym
należny podatek VAT w wysokości ………………………………złotych.

2. Dla celów fakturowania, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca :

Odbiorca :

GMINA MYŚLENICE
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
NIP 681-10-04-414

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice

3. Zamawiający zapłaci wskazaną cenę przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w banku
………………………………………………wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury,
wystawionej przez Wykonawcę. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z jego
dostarczeniem, opłaty za transport, załadunek, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania,
przebudowę/przystosowanie pojazdu w zakresie wyposażenia w sygnalizację świetlno-dźwiękową, środki
łączności i do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu w tzw. przedziale transportowym, opisane szczegółowo w OPZ
dodatkowe wyposażenie, rejestrację pojazdów w pełnym zakresie, ubezpieczenie OC, AC i NNW w pełnym
zakresie na okres 1 roku kalendarzowego, a także koszty wszelkich innych świadczeń przewidzianych w
opisie przedmiotu zamówienia oraz w umowie.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 5.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy,
w tym :
a) gwarancja podstawowa: mechaniczna minimum 24 miesiące (2 lata) - bez limitu kilometrów lub z
limitem kilometrów nie niższym niż 100 tysięcy kilometrów, na powłokę lakierniczą minimum 24
miesiące (2 lata), na perforację minimum 72 miesiące (6 lat)
b) gwarancja dodatkowa: nie uwzględniająca elementów oraz podzespołów podlegających
normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu - na minimum 3 lata lub minimum do 170 000 km przebiegu
2. Wykonawca udziela gwarancji na dodatkowe elementy wyposażenia zainstalowane w pojazdach,
związanej z ich przystosowaniem do wymagań Zamawiającego, zgodnie z okresem gwarancyjnym
udzielanym przez producenta tych urządzeń. Okres gwarancji rozpoczyna bieg nie wcześniej, niż od daty
podpisania przez Zamawiającego protokołów odbiorów.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego musi przekazać
mu wszystkie niezbędne dokumenty min. karty gwarancyjne, certyfikaty, przeglądy, specyfikacje techniczne
zainstalowanych urządzeń.
4. Wykonawca gwarantuje, iż czynności polegające na montażu dodatkowego wyposażenia przez niego lub
uprawnionego podwykonawcę, nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych. Montaż tych
elementów zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę lub w uzgodnieniu i pod nadzorem Wykonawcy.
5. Wykonawca przed wydaniem pojazdów, w ramach wynagrodzenia przewidzianego postanowieniami
niniejszej umowy, dokona przeglądu przed sprzedażowego.
6. W przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis obsługi złego stanu technicznego lub stwierdzenia
przez Zamawiającego istnienia wad przedmiotu umowy ma on prawo odstąpić od umowy.
7. Wady przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ich przez
Zamawiającego. W przypadku gdyby ten termin okazał się niewystarczający do dokonania naprawy
Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie wskazując realny proponowany okres
przedłużenia.
8. W przypadku gdyby termin określony w ust. 7 okazał się niewystarczający do dokonania naprawy,
Zamawiający po zbadaniu okoliczności sprawy może wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu. Usunięcie
wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
9. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisowej w dni robocze w okresie 48 godzin liczonych od chwili
zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii po godz. 14.00 traktuje się jako zgłoszone następnego dnia roboczego.
§ 6.
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne od
Wykonawcy
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego, w
wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. określonego w § 4
ust.1.
2) za zwłokę w dostarczeniu określonego w umowie przedmiotu dostawy w wysokości 1% wartości
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień tej zwłoki,

2. Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokości
ustanowionych kar umownych.
§ 7.
Postanowienia Końcowe
1. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy Zamawiający
niezwłocznie może od niej odstąpić.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności zachowania formy
pisemnej.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
4. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może od umowy odstąpić w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne,
powszechnie obowiązujące przepisy.
§ 8.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a
jeden Wykonawca.
§ 9.
Załączniki
Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia,
2) Oferta cenowa,
3) Protokół odbioru samochodu

....................................
Zamawiający

...............................................
Wykonawca

Załącznik nr 3 do umowy z dnia ….…………
PROTOKÓŁ ODBIORU
pojazdu specjalnego po przebudowie i przystosowaniu samochodu osobowego/ciężarowego*, nieużywanego,
fabrycznie nowego, do przewozu 2 osób z tyłu pojazdu w tzw. przedziale transportowym, wyprodukowanego
w 2017 r.:
Marka: _________________________________________
Model: _________________________________________
Numer rejestracyjny: ______________________________
Nr VIN: ________________________________________

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Wyszczególnienie
Pojazd typu ……………w wersji przedłużonej ………….
Silnik diesel o mocy …………
Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO……
Pojazd zarejestrowany na …… osób
DMC do 3,5 t
Skrzynia biegów manualna, ilość biegów ….. plus wsteczny
Drzwi tyłu dwuskrzydłowe
Wycieraczka drzwi tyłu (ilość wycieraczek ……)
Ogrzewanie szyby drzwi tyłu
Drzwi boczne przesuwne/uchylne*, przeszklone, przyciemniane
(ilość drzwi ….., ilość przeszkleń……….)
ABS (lub system równoważny …………………………)
ASR (lub system równoważny …………………………)
ESP (lub system równoważny …………………………)
Immobiliser
Centralny zamek (ilość pilotów ………)
Ilość poduszek powietrznych …………
Klimatyzacja (rodzaj klimatyzacji ……………………)
Kierownica regulowana w …… płaszczyznach
Światła do jazdy dziennej
Elektryczne sterowanie szyb przednich
Fotel kierowcy regulowany w …… płaszczyznach
Czujniki parkowania plus kamera cofania tył
Oświetlenie wewnętrzne dla pierwszego i drugiego rzędu
Tapicerka foteli w kolorze ……………………………
Pokrowce foteli wg OPZ ……………………………
Dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim
Trójkąt ostrzegawczy
Gaśnica ………… szt. i waga ………………………
Komplet kół zimowych, z kołpakami / drugi komplet kół letnich na
alufelgach ze śrubami/ zgodnie z OPZ Pełnowymiarowe koło
zapasowe/koło dojazdowe/zestaw naprawczy*
Kolor
nadwozia
srebrny
metalizowany
zgodnie
z wymaganiami OPZ
Instalacja świetlno-dźwiękowa zgodna z OPZ
Środki łączności zgodne z wymaganiami OPZ w zakresie
parametrów technicznych***
Ilość miejsc w przedziale dla osób przewożonych ….
Materiał z którego wykonano przedział dla osób przewożonych
……………………….
Szczelność ściany grodziowej

Zgodność
z wymaganiami
OPZ
TAK/NIE**

UWAGI

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Zamek w drzwiach tyłu pojazdu otwierany kluczykiem
Zamek drzwi tyłu zabezpieczony przed otwarciem z wewnątrz
Dodatkowa krata w przedziale dla osób przewożonych
Zamek w dodatkowej kracie
Wyjście awaryjne w ścianie działowej/grodziowej, zgodnie
z wymaganiami OPZ
Zabezpieczenie kratą ewentualnych przeszkleń w przedziale dla
osób przewożonych
Otwory odpływowe w podłodze w przedziale dla osób
przewożonych (ilość otworów: ……, o średnicy:…. każdy)
Otwory odpływowe w siedzeniach w przedziale dla osób
przewożonych (ilość otworów: ……, o średnicy:…. każdy)
Oświetlenie w części dla osób przewożonych zabezpieczone przed
dewastacją
Dwukierunkowy wentylator w przedziale dla osób przewożonych
Siedziska w przedziale dla osób przewożonych o wymiarach:
…………………………………..
Pasy bezpieczeństwa w przedziale dla osób przewożonych
Oznakowanie pojazdu zgodne z zatwierdzonym projektem

*- niepotrzebne skreślić
** - Zamawiający w poszczególnych rubrykach wpisuje TAK lub NIE
*** - w przypadku parametrów technicznych wyższych niż opisane w OPZ, Zamawiający w pkt. 33 ma
obowiązek dokładnego ich opisania

Dostarczone dokumenty:
dowód rejestracyjny: TAK/NIE*, seria i numer dowodu:______________________________
karta pojazdu: TAK/NIE*, seria i numer karty pojazdu:_______________________________
świadectwo homologacji: TAK/NIE*
książka serwisowa/gwarancyjna: TAK/NIE*
instrukcja obsługi: TAK/NIE*
polisa OC, AC i NNW: TAK/NIE* - numer polisy __________________________________
karty/ksiązki gwarancyjne dodatkowego wyposażenia pojazdu TAK/NIE*
projekt i specyfikacja wykonanego oznakowania pojazdu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na
nośniku np. CD TAK/NIE*
Stwierdzone braki i niezgodności:________________________________________________
Termin usunięcia braków i niezgodności:__________________________________________
WYKONAWCA:

/podpis/

________________________________________
/miejscowość, data

ZAMAWIAJĄCY:

/podpis/

