TOM III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego
samochodu dostawczego typu Furgon (VAN)- zwanego dalej „przedmiotem zamówienia” – dla
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4, trwający
39 miesięcy. Samochód musi być sprawny technicznie i wolny od wad, musi posiadać wszelkie
niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu drogowego.
1. Wymagane warunki techniczne i użytkowe dla pojazdu
1.1. Samochód fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji 2019 roku;
1.2. Typ silnika – diesel;
1.3. Pojemność silnika – min 1900 cm3 – max 3000 cm3;
1.4. Moc silnika – min 150 KM;
1.5. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) – do 3500 kg;
1.6. Skrzynia biegów – manualna, rodzaj napędu –napęd przedni lub napęd tylny;
1.7. Długość przedziału ładunkowego – minimum 2800 mm;
1.8. Wysokość przedziału ładunkowego – minimum 1850 mm;
1.9. Nadwozie – Furgon (VAN) drzwi boczne z prawej strony, przesuwne z szybą, drzwi tylne
podwójne otwierane pod kątem 270 stopni;
1.10.

Siedzenia osobowe w 2 rzędach – dwa miejsca obok kierowcy i min. 3 miejsca na
siedzeniu tylnym;

1.11.

Kolor nadwozia – niemetalizowany: biały, niebieski-granatowy; czerwony-bordo lub inny
stonowany kolor;

1.12.

Tapicerka -materiałowa odporna na zużycie mechaniczne, obrzeża wzmocnione;

1.13.

Szyby na drzwiach tylnych i bocznych przyciemnione lub białe;

1.14.

Normy emisji spalin: spełniający wymogi w zakresie emisji spalin zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1347 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania
dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Komisji (UE) nr
582/2011 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniającego rozporządzenie
(WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu
pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich
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pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do
informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniającego dyrektywę
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008
i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr
692/2008.
2. Wymagane minimalne wyposażenie pojazdu
2.1. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu;
2.2. ABS z rozdziałem siły hamowania, wspomaganiem nagłego hamowania i dynamicznym
systemem kontroli trakcji;
2.3. Czujniki parkowania – tył i przód;
2.4. Immobiliser;
2.5. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem;
2.6. Kamera cofania tył;
2.7. Klimatyzacja w kabinie kierowcy;
2.8. Filtr przeciwpyłowy;
2.9. Fabryczny radioodtwarzacz z zestawem głośnomówiącym;
2.10.

Wspomaganie układu kierowniczego oraz regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna
kierownicy;

2.11.

Światła do jazdy dziennej (automatycznie włączane);

2.12.

Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich;

2.13.

Elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne;

2.14.

Przedział ładunkowy – zabudowany, oddzielony zabudową od części osobowej, z
oświetleniem, podłoga wyłożona np. sklejką z zabezpieczeniem nadkoli, zaczepy
zabezpieczające ładunek;

2.15.

Koło zapasowe + zestaw do wymiany koła;

2.16.

Hak holowniczy;

Pojazd może posiadać inne dodatkowe wyposażenie zwiększające komfort i bezpieczeństwo
podróżujących;
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3. Wymagania dotyczące zamówienia – leasing operacyjny samochodu dostawczego typu Furgon
(VAN) z opcją wykupu:
3.1. Waluta leasingu: złoty polski (PLN);
3.2. Wpłata początkowa w wysokości 26% wartości wynagrodzenia wykonawcy (ceny oferty) po
zawarciu umowy (przed dostawą);
3.3. Okres leasingu 39 miesięcy;
3.4. Rodzaj rat leasingowych: 39 równych, stałych miesięcznych rat leasingowych, które zostaną
zapłacone, zgodnie z harmonogramem rat leasingowych, przy założeniu, że pierwsza z 39 rat
zostanie zapłacona w miesiącu styczniu 2020 roku, nawet pomimo nieodebrania do tego
czasu przedmiotu zamówienia (zapłata rat przed odbiorem przedmiotu zamówienia nie
wpływa na prawo Zamawiającego do korzystania z pojazdu przez 39 miesięcy licząc od daty
odbioru przedmiotu zamówienia);
3.5. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo
wykupu samochodu za cenę określoną w ofercie w wysokości 1,5% wartości pojazdu
(wartość wykupu przedmiotu leasingu), W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z
opcji wykupu samochodu, przeniesienie prawa własności samochodu na Zamawiającego
zostanie uregulowane odrębną umową zawartą między Stronami;
3.6. Wydanie przedmiotu zamówienia – Wykonawca przekaże Zamawiającemu samochód w
terminie zadeklarowanym w ofercie tj. nie więcej niż 135 dni od daty zawarcia Umowy.
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00-15:00. Pojazd należy podstawić na teren siedziby Zamawiającego w
Warszawie przy ul. Starej 4, 00-231 Warszawa;
3.7. Przedmiot zamówienia przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być:
dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, wyposażony w zamontowane
tablice rejestracyjne, zatankowany (min. 10 litrów) paliwa, wyposażony w komplet kół
(letnie lub zimowe) – założone zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym;
3.8. Wymagania dotyczące gwarancji pojazdu:
a.

gwarancja mechaniczna -nie mniej niż 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu
odbioru pojazdu,

b.

gwarancja na perforację blachy -nie mniej niż 60 miesięcy licząc od daty od daty
podpisania protokołu odbioru pojazdu,

c.

gwarancja na powłokę lakierniczą - nie mniej niż 24 miesiące licząc od daty podpisania
protokołu odbioru pojazdu,
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d.

gwarancja na zabudowę przedziału ładunkowego - nie mniej niż 24 miesiące licząc od
daty od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.

3.9. Ilość kilometrów do przejechania – bez limitu.
4. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu - do pojazdu Wykonawca musi dołączyć
(sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:
4.1. Dowód rejestracyjny pojazdu;
4.2. Książka serwisowa, książka gwarancyjna i instrukcja obsługi;
4.3. 2 (dwa) komplety kluczyków;
4.4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty pojazdu;
4.5. Wykaz wyposażenia wraz ze specyfikacją techniczną elementów zabudowy;
4.6. Dokument ubezpieczenia (pakiet ubezpieczeń od wartości brutto pojazdu) obejmujący swoim
zakresem OC, AC, Assistance w ruchu krajowym i zagranicznym pojazdów, GAP i NNW
zawarty na koszt Wykonawcy;
4.7. Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu
drogowego (trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica itp.).
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