TOM III
Opis Przedmiotu Zamówienia
I. Próby i odbiory.
1.

Wykonawca wyznaczając termin dostawy autobusu, dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia powinien
uwzględnić konieczność obecności wskazanego personelu Zamawiającego. Osoby te
winny uczestniczyć w odbiorze w taki sposób aby możliwym było zaznajomienie ich
przez Wykonawcę z zasadami użytkowania.

2.

Czynności odbioru poświadcza prawidłowość dokonanej dostawy autobusu.
Czynności odbioru zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym punktem oraz
wskazaniami zawartymi w Części II SIWZ – Projekt Umowy. Jednocześnie Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu dokumenty składające się z karty pojazdu, książki
serwisowej, dokumentów gwarancyjnych oraz dwóch kompletów kluczyków do pojazdu
dostarczanego w ramach zamówienia.

3.

W trakcie czynności odbiorowych zweryfikowane zostanie:
- zgodność dostawy z wymaganiami Zamawiającego opisanych w niniejszym OPZ,
- możliwość bezpiecznej i zgodnej ze specyfikacją eksploatacji dostarczonego
autobusu,
- czy dostarczony autobus oraz wyposażenie działa niezawodnie i zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia, iż elementy konstrukcji lub wyposażenia autobusu lub
dokumentacja są niekompletne, niezgodne ze specyfikacją, posiadają wady fizyczne
albo ślady zewnętrznego uszkodzenia, użytkowania lub w innych uzasadnionych
przypadkach, Zamawiający odmówi skwitowania czynności odbioru wyznaczając
Wykonawcy dodatkowy niezbędny czas na usunięcie dostrzeżonych wad lub
niezgodności. Stwierdzenie istnienia wad lub wystąpienia niezgodności z
wymaganiami Zamawiającego oraz wskazanie terminu do ich usunięcia powinno mieć
formę pisemną.

4.

Odbiór Końcowy
Protokół odbioru końcowego zostanie spisany pomiędzy stronami w momencie
stwierdzenia prawidłowości wykonania dostawy autobusu.
Protokół odbioru końcowego powinien zawierać co najmniej:
 Datę dokonania czynności odbioru końcowego
 Wskazanie numerów seryjnych pojazdu (silnika, podwozia)
 Wyliczenie dostarczonych wraz z pojazdem dokumentów
 Wyliczenie ewentualnie zgłoszonych uwag lub odmów dokonania czynności
odbioru częściowego
 Poświadczenie zgodności dostarczonego autobusu z wymaganiami
Zamawiającego
 Podpisy osób uczestniczących w czynnościach odbioru ze strony Wykonawcy i
Zamawiającego
 Stwierdzenie poprawnego działania dostarczonego autobusu oraz urządzeń
wchodzących w skład wyposażenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
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 Poświadczenie przejęcia dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi i innych.
II. Minimalne wymagania odnośnie autobusu wraz ze wskazaniem wyposażeniem:
1. Autobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych powinien spełniać
wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu
drogowym” oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia.
Wyposażenie standardowe:
- silnik o pojemności powyżej 2100 cm³ oraz mocy powyżej 110 kW, norma Euro 5
bez układu ad blue,
- długość przestrzeni ładunkowej min. 4700 mm,
- ilość miejsc siedzących 17+1,
- koło zapasowe,
- elektroniczny układ stabilizacji jazdy (ESP),
- układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy,
- układ hamulcowy z systemami ABS, ASR i EBV, BAS lub równoważny,
- wspomaganie układu kierowniczego,
- immobilajzer,
- szybkościomierz ze skalą w kilometrach,
- gniazdo diagnostyczne,
- boczne światła pozycyjne,
- trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- pas bezpieczeństwa z urządzeniem zwijającym,
- zabezpieczenie drzwi przed otwarciem przez dzieci,
- uchwyty do mocowania ładunku w podłodze,
Wyposażenie dodatkowe:
- stabilizator tylnej osi pod ramą,
- wzmocniony stabilizator przedniej osi,
- podłoga płaska wzmocniona w wykładziną antypoślizgową pod fotelami,
- obniżone nadkola,
- mocowanie foteli na listwach,
- barierki i oznakowanie autobusu,
- szyba za kierowcą,
- dodatkowa gaśnica przeciwpożarowa,
- szyby podwójne wklejane, panoramiczne, przyciemniane,
- ogrzewanie niezależne od silnika oraz ogrzewanie konwektorowe,
- szybkodemontowalne fotele w ostatnim rzędzie pod stanowiska dla wózków
inwalidzkich,
- lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie,
- alarm antywłamaniowy,
- klimatyzacja,
- wskaźnik temperatury zewnętrznej,
- tachograf cyfrowy EU,
- zbiornik paliwa główny min. 70 litrów,
- światła przeciwmgłowe halogenowe,
- opony letnie,
- stalowe obręcze 5,5 J x 16,
- 6 kół zimowych (felgi + opony),
- poduszka powietrzna kierowcy,
- drzwi przesuwane z prawej strony o szerokości min. 1250 mm,
- welurowa tapicerka z izolacją termiczną,
- elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich,
- szyberdach mechaniczny – wyjście awaryjne,
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- radioodtwarzacz wraz z nagłośnieniem,
- 2 stanowiska wózków inwalidzkich,
- najazdy do załadunku wózka inwalidzkiego,
- ogranicznik prędkości,
- okna w drzwiach tylnych.
2. Autobus wymieniony w punkcie 1 musi spełniać następujące wymagania:
- rok produkcji: nowy
- minimalny rozstaw osi: 4300 mm,
- długość całkowita pojazdu powyżej 7000 mm,
- gwarancja na podwozie samochodu min. 24 miesiące
- gwarancja na perforację nadwozia min. 120 miesięcy
- gwarancja na powłokę lakierniczą min. 120 miesięcy
- gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z
serwisem gwarancyjnym min. 24 miesiące
- kolor nadwozia: srebrny metalik
3. Do oferty Wykonawca winien dołączyć wykaz punktów serwisowych, w których
możliwe będzie dokonywanie przeglądów serwisowych autobusu lub napraw
serwisowych.
III. Warunki dostawy
1. Dostawa autobusu zostanie dokonana do miejsca dostawy, którym jest siedziba
zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach ul. Rynek 8/9.
2. Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia próby działania dostarczonego
autobusu w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
3. Termin dostawy powinien uwzględniać rozkład oraz czas pracy osób
reprezentujących Zamawiającego tj. dostawa powinna zostać zrealizowana od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
IV. Warunki eksploatacji:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu instrukcje obsługi oraz
dokumenty gwarancyjne wystawione dla autobusu przez producenta autobusu oraz
(jeżeli są) odrębne gwarancje dla poszczególnych urządzeń stanowiących dodatkowe
wyposażenie autobusu (poza wyposażeniem fabrycznym) wystawione przez
producentów. Jednocześnie dostarczy instrukcje obsługi do autobusu oraz urządzeń
elektronicznych znajdujących się na wyposażeniu autobusu. Przekazanie dokumentów
powinno odbyć się wraz z dokonaniem dostawy.
V.

Warunki serwisu gwarancyjnego:
Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia.
Wymagane jest udzielenie gwarancji jakości na autobus oraz urządzenia elektroniczne
znajdujące się na jego wyposażeniu według warunków producenta, której okres nie może
być krótszy niż:
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a)
a)
b)
c)

gwarancja jakości na podwozie samochodu min. 24 miesiące
gwarancji na perforację nadwozia na min.120 miesiące
gwarancja na powłokę lakierniczą na min. 120 miesiące
gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z
serwisem gwarancyjnym na min. 24 miesiące

Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą wykaz punktów serwisowych, w których
możliwe będzie dokonywanie przeglądów gwarancyjnych lub napraw gwarancyjnych w
okresie obowiązywania wymaganych gwarancji jakości.
Sieć punktów serwisowych powinna zapewniać możliwość maksymalnie krótkiego
dojazdu do punktu serwisowego, który winien być zlokalizowany na terenie województwa
małopolskiego oraz sprawna i szybką obsługę techniczną.
Wykonawca lub podmiot zobowiązany na mocy udzielonej gwarancji, winien
zagwarantować:
1) Niezwłoczne przystąpienie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie, jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze od
chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu, oraz
2) Wykonawca lub podmiot zobowiązany na mocy udzielonej gwarancji, niezwłoczne po
dokonaniu oględzin zgłoszonych wad, poda Zamawiającemu przybliżonego okres
czasu jaki jest niezbędny do usunięcia zgłoszonych i ewentualnie dodatkowo
wykrytych podczas oględzin wad.
Jednocześnie Zamawiający wymaga aby:
1) Maksymalny czas naprawy nie był dłuższy niż 7 dni liczonych od dnia otrzymania
zawiadomienia o wystąpieniu wad.
2) W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych w szczególności rozmiarem lub stopniem
skomplikowania wady/wad Zamawiający dopuszcza dłuższy termin usuwania wad,
jednak nie dłuższy niż 14 dni liczonych od dnia przekazania Wykonawcy
zawiadomienia o wystąpieniu wad. Ustalenie dłuższego niż 14 dniowy okres
usuwania wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym, wymaga zgłoszenia
Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu usunięcia wad.
3) Zapewnienie odpowiedniej jakości tj. oryginalnych części zapasowych i materiałów
eksploatacyjnych na użytek przeglądów okresowych w ciągu okresu gwarancyjnego,
stanowi obowiązek podmiotu udzielającego gwarancji jakości.
4) Wykonawca przeprowadzał przeglądy okresowe, konserwacje i naprawy oraz nadzór
nad prowadzeniem przeglądów okresowych, konserwacji i napraw dostarczonych
urządzeń o ile taki obowiązek wynika z warunków gwarancji udzielonej przez
producenta dostarczanych urządzeń, przy czym Wykonywanie tych usług nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązków wynikających z rękojmi i/lub gwarancji jakości.
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