Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę trzech samochodów
dostawczych, fabrycznie nowych, każdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
(miejsce dostawy przedmiotu zamówienia to: ”EKO-REGION” sp. z o.o.,
zakład/instalacja w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16).
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 winien być wykonany w oparciu o umowę
i jej załączniki, tj.:
1) Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do
umowy.
2) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie trzech samochodów dostawczych,
fabrycznie nowych, każdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, rok produkcji
2019 lub 2020, o następujących danych technicznych i wyposażeniu:
 dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 tony;
 rok produkcji 2019 lub 2020;
 kolor nadwozia: pomarańczowy, pojazd lakierowany fabrycznie;
 nadwozie zamknięte typu van, z trwałą przegrodą pomiędzy kabiną i przestrzenią
ładunkową;
 silnik diesel, pojemność minimum 1900 cm3, o mocy minimum 130 KM,
 norma emisji spalin: minimum Euro 6;
 skrzynia 6-biegowa (manualna);
 homologacja – ciężarowy, nadwozie typu van, trzymiejscowe;
 kabina dwudrzwiowa z trzema miejscami siedzącymi (wraz z kierowcą), ilość drzwi
w pojeździe: minimum 4, w tym przynajmniej jedne drzwi boczne przesuwne oraz
tylne drzwi dwuskrzydłowe; niezależne otwieranie przedziału ładunkowego;
 pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica z lewej strony;
 napęd: na koła przednie;
 ładowność użytkowa: nie mniejsza niż 1200 kg;
 długość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 3400 mm;
 szerokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1750 mm;
 wysokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1 800 mm;
 podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona sklejką o grubości minimum 9 mm
i pokryta gumą antypoślizgową;
 ściany przestrzeni ładunkowej od podłogi do dachu wyłożone sklejką o grubości
minimum 6 mm;
 na dachu zamontowana belka – zespolona lampa ostrzegawcza LED z napisem
EKO-REGION i światłem błyskowym pomarańczowym;
 pojazd wyposażony w podwójny akumulator lub inne urządzenie techniczne
umożliwiające rozruch samochodu po długotrwałym działaniu lampy błyskowej przy
niepracującym silniku;
 minimalny zakres systemów bezpieczeństwa: system ABS z elektronicznym
systemem hamowania EBD, elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
z układem kontroli trakcji (TA);
 minimalny zakres bezpieczeństwa w zakresie poduszek powietrznych: poduszka
powietrzna kierowcy i pasażera;
 zamki drzwi - centralny zamek sterowany pilotem;
 immobiliser;
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czujniki parkowania z przodu i z tyłu;
tempomat;
system Auto-Start-Stop;
komputer pokładowy;
światła do jazdy dziennej;
reflektory z funkcją doświetlania zakrętów;
przednie światła przeciwmgielne;
oświetlenie przestrzeni ładunkowej;
elektryczne i podgrzewane lusterka boczne;
elektryczne szyby boczne przednie;
elektrycznie podgrzewana przednia szyba;
regulacja wysokości fotela kierowcy;
minimum 16” obręcze stalowe z kołpakami;
pełnowymiarowe koło zapasowe 16”;
zbiornik paliwa o pojemności minimum 70l;
zbiornik AdBlue o pojemności minimum 15 litrów;
czujnik poziomu płynu spryskiwacza;
fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth, min. 1x USB, zdalne
sterowanie na kierownicy, min. 4 głośniki;
klimatyzacja – z przodu pojazdu, manualna lub automatyczna;
oświetlenie wnętrza – w kabinie;
fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego,
z podłokietnikiem;
kolumna kierownicy - z regulacją wysokości i głębokości;
wszystkie siedzenia z pokrowcami z materiału o ciemnej barwie;
wszystkie pasy bezpieczeństwa – minimum trzypunktowe bezwładnościowe;
wspomaganie układu kierowniczego;
gniazdo zasilania 12V w kabinie kierowcy;
chlapacze – minimum tylne;
dywaniki gumowe;
wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, komplet narzędzi
(podnośnik i klucz do kół);
hak holowniczy kulowy, montowany fabrycznie;
minimum 24 miesiące gwarancji bez limitu kilometrów;
minimum 144 miesiące na perforację nadwozia.

Zamawiający:

Wykonawca:
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