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Radom, dnia Oż.ILżOI7 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

przedmiot zamówienia:
zakuP i dostawa przyrządu do badania hamulca najazdowego dla SOT KWP zs. w Radomiu

Przyrząd ma służyć do symulacji i pomiaru siĘ wywieranej na hamulec bezwładnościowy
(najazdowy) przyczepy o masie do 5 ton. Wyposażony ma byó w elektroniczny układ

Pomiarowy, rejestrujący symulowaną siłę wywieraną na hamulec najazdowy. Możliwość
rejestracji wartości maksymalnej siły. IJrządzenie w sposób bezprzewodowy ma
komunikować się poprzez Bluetooth z PC.

Przyrząd mierzy siłę z jaką oddziafuje dźwignia naciągowa na mechanizm hamulca
najazdowego przlczepy. Wielkość ta mierzona jest poprzez układ dwóch wsporników
(z wbudowanym czujnikiem tensometrycznym). Wsporniki sąmocowane odpowiednio na hak
holowniczy i zaczep prryczepy. Wartośó siĘ jest rejestrowana przez elektroniczny układ
pomiarowy.

Podstawow e zaleĘ urządzenia :

- czytelny wyświetlacz,
-bezprzewodowa komunikacja z PC,
- możliwoŚĆ podłączenia do jednostki sterującej linii diagnosĘcmych i generowania
zbiorczych raportów,
- możliwość zarejestrowania maksymalnej wartości siły,
- certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego.

(CPV:. 33124100-6)

Miejsca dostawy:
- Stacja Obsługi Transporfu KWP zs. w Radomiu przy ll. Energetyków 14

3. Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych licząc od dnia za,warciaumowy.

4. W razie stwierdzenia wad w zakupionym i dostarczonym przedmiocie umowy,
ZAMAWIAJĄCY zgłosi stosowną reklamację WYKONAWCY. WYKONAWCA zapewni
rozpaftzenie reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia jego poinformowania.

W razie potwierdzenia istnienia wady w dostarczonym przedmiocie umowy, WYKONAWCA
usunie wadę lub wymieni wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w ciągu 2 dni licząc
od daty potwierdzenia wady i dostarczy do ZAMAWIAJĄCEGO na własny koszt.

Odbiór urządzenia diagnostycznego potwierdzony zostanie protokołem odbioru dostawy
iloŚciowo - jakościowym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, podpisanym
przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. Protokół ten
sporządzony zostanie w 2 egz.:1 egz, iLaWYKONAWCY i 1 egz. ilIaZAMAWIAJĄCEGO.

ż.

5.

6.



7, ZAMAWIAJĄCY Za?łaci WYKONAWCY należrość za dostarczone urządzenie po
dokonaniu bez uwag odbioru, potwierdzonego protokołem, przelewem na konto
WYKONAWCY wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymaniafaktury VAT.

8, WYKONAWCA dostarczy fakturę VAT w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania
bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

9. Zatermin zapłaĘ przyjmuje się datę obcią.zenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

10. WYKONAWCA Wznaczaosobę do kontaktów zZAMAWIAJĄCYM.

11. Kryteria oceny:
cena (C): waga 1007o;

Liczba Punktów w kryterium ,_.cena" wyliczona zostanie w następujący sposób:

Najniższa cena ofertow a z przedłożonych ofert
C - --------- ----- x 100

Ccna of'erty badanej

Za najkorzYstniejszą ZAMAWIAJĄCY uzna ofertę WYKONAWCY który uzyska największą
liczbę punktów.
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