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Znak sprawy: EP/220/24/2017 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o maksymalnym tonażu  

3,5 tony, z wykonaną zabudową kontenerową, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Szczecinie 

2. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU 

L.P. RODZAJ PARAMETRU WYMAGANY PARAMETR 

1.  RODZAJ SAMOCHODU dostawczy 

2.  ROK PRODUKCJI 2016 lub 2017 

3.  DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA do 3,5 t 

4.  POJEMNOŚĆ SILNIKA minimum 1.9 l – maksimum 3,0 l 

5.  MOC SILNIKA minimum 120 kM 

6.  WYSOKOŚĆ POJAZDU maksymalna 2,85 m w najwyższym punkcie 

7.  RODZAJ PALIWA olej napędowy 

8.  ILOŚĆ PRZEWOŻONYCH PASAŻERÓW samochód 3-osobowy (fotel kierowcy + kanapa dla dwóch 
pasażerów w kabinie kierowcy) 

9.  NORMA EMISJI SPALIN EURO 6 

10.  RODZAJ OGUMIENIA opony letnie na felgach stalowych lub ze stopów lekkich,  
o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta 

11.  POŁOŻENIE KIEROWNICY po lewej stronie pojazdu 

3. WYMAGANE WYPOSAŻENIE 

L.P. WYMAGANE WYPOSAŻENIE 

1.  poduszka powietrzna dla kierowcy 

2.  system ABS lub równoważny 

3.  system stabilizacji toru jazdy 

4.  wspomaganie układu kierowniczego 

5.  alarm fabryczny lub zamontowany w ASO 

6.  immobiliser 

7.  centralny zamek sterowany z kluczyka/karty 

8.  klimatyzacja 

9.  elektrycznie sterowane szyby 

10.  elektrycznie sterowane lusterka 

11.  podgrzewane lusterka 

12.  regulacja położenia kierownicy minimum w 2 płaszczyznach 

13.  komplet fabrycznie nowych opon zimowych zgodnych z zaleceniami producenta 

14.  pełnowymiarowe koło zapasowe 

15.  gniazdo 12V w kabinie kierowcy 

16.  komplet dywaników gumowych 

17.  trójkąt 

18.  apteczka 

19.  gaśnica 

20.  podnośnik 
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4. ZABUDOWA (KONTENER) - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

4.1. Wymiar zabudowy wewnętrznej o minimalnej: długości 3,0 m, szerokości 2,20 m, wysokości 1,90 m, 

mieszczącej jednocześnie 4 szafy transportowe, każdą o wymiarach: 

4.1.1. wysokość: 1,75 m 

4.1.2. szerokość: 1,40 m 

4.1.3. głębokość: 0,75 m 

4.2. Izotermiczna zabudowa kontenera; 

4.3. Narożniki zewnętrzne wykończone profilem aluminiowym malowanym proszkowo na kolor srebrny; 

4.4. Antypoślizgowa podłoga; 

4.5. 1 gniazdo elektryczne z przetwornicą napięcia 230V; 

4.6. 1 gniazdo z napięciem 12V 

4.7. Minimum dwa punkty świetlne LED (włącznik oświetlenia w zabudowie kontenera, umieszczony przy 

drzwiach z windą); 

4.8. Zamawiający wymaga montażu na długości każdego z 3 (trzech) boków 2 (dwóch) szyn/listew 

prowadzących do uchwytów mocujących przewożone ładunki. Szyny/listwy do mocowania ładunku, 

umieszczone w równych odległościach, na wysokości 1/3 (pierwsza szyna) oraz 2/3 (druga szyna), licząc 

od podłogi; 

4.9. Punkty mocowania ładunku w podłodze – minimum 4 szt. (po 2 na stronę lewą i prawą); 

4.10. Tył zamykany windą załadowczą (udźwig do 750 kg); 

4.11. Tylne drzwi dwuskrzydłowe z kątem otwarcia 270
O
 oraz z możliwością zablokowania otwarcia. 

5. DOKUMENTACJA POJAZDU 

Samochód na dzień dostawy musi być s prawny technicznie i gotowy do eksploatacji i posiadać: 

5.1. Świadectwo homologacji umożliwiające dopuszczenie pojazdu do ruchu na terenie Polski, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

5.2. Instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, umożliwiające 

rejestrację samochodu na terenie Polski; 

5.3. Książkę gwarancyjną/serwisową z uzupełnionym pierwszym tzw. „zerowym” przeglądem technicznym; 

6. GWARANCJA 

Zamawiający wymaga gwarancji: 

6.1. Mechanicznej – minimum 24 miesiące ( Kryterium Oceny) 

6.2. Lakierniczej – minimum 24 miesiące ( Kryterium Oceny) 

6.3. Na skrzynię ładunkową (kontener) – minimum 24 miesiące ( Kryterium Oceny) 

Okres powyższych gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 

7. WYDANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

7.1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie po dostarczeniu wymaganych dokumentów 

wskazanych w pkt 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia., w terminie zgodnym ze złożoną ofertą 

(kryterium oceny), jednak nie dłuższym niż 35 dni od daty zawarcia umowy. 

 

7.2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. 71-455 Szczecin,  

ul. Arkońska 4.  

7.3. Ustalony termin dostawy przypadać musi na dzień roboczy w godzinach 8:00-14:00. 

7.4. Wykonawca pisemnie (mailowo lub faxem) zawiadomi Zamawiającego o dostawie najpóźniej na dwa 

dni przed jej planowanym terminem. 
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7.5. Osobami do kontaktu z Zamawiającym w zakresie dostawy i odbioru pojazdu jest: 

7.5.1. Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego:  

…………………………, tel……., e-mail:…………., fax…………….. 

7.5.2. Specjalista Działu Administracyjno – Gospodarczego:  

…………………………, tel……., e-mail:…………., fax…………….. 

8.  DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

8.1. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis dla kompletnego pojazdu (wraz z zabudową- kontenerem) 

na terenie Szczecina lub w odległości do 30 km od granic Szczecina 

8.2. Wykonawca dostarczy wraz z samochodem wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Szczecina i 

województwa zachodniopomorskiego. 

 


