Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Załącznik Nr 3 do SWZ (BZP.272.1.4.2021)
po zmianach z dnia 26.04.2021 r.1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2020 lub 2021
– używany jedynie w zakresie niezbędnym celem adaptacji dostosowującej do przewozu
osób niepełnosprawnych i przeprowadzenia testu jego poprawnej jazdy (maksymalnie
do 100 km przebiegu).
Samochód musi być dopuszczony do ruchu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) i zapewniać
przewożenie maksymalnie 9 osób (kierowca + 8 pasażerów) oraz być przystosowany
do przewozu co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dostarczonego samochodu.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego przy
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra – w godzinach między 8:00 a 14:00 w dni
robocze od poniedziałku do piątku. Samochód musi być kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych oraz wykonawczych. Wraz z samochodem Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania
i ubezpieczenia samochodu przez Zamawiającego. Dokładny termin dostawy (dzień
i godzina) zostanie uzgodniony z pracownikiem Zamawiającego, z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem – przy czym termin dostawy (co do daty) nie może przekroczyć terminu
zaoferowanego przez Wykonawcę oraz wskazanego w zawartej umowie.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony pisemnym protokołem zdawczoodbiorczym, wymagającym podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Przed dokonaniem odbioru upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność
odbieranego samochodu pod względem zgodności z zapisami SWZ oraz ofertą Wykonawcy.
Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach – po jednym dla
każdej ze stron.
W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z SWZ i ofertą, Wykonawca
zobowiązany będzie niezwłocznie dokonać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny
z SWZ i ofertą, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin dostawy samochodu nie może
przekroczyć terminu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie oraz w zawartej umowie.
Dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z SWZ oraz ofertą skutkować będzie
podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca – wraz z samochodem – przekaże Zamawiającemu co najmniej:
a)
dwa komplety kluczyków;
b) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język
polski (dopuszcza się formę elektroniczną);
c)
książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu lub
w przypadku prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej przez Wykonawcę wydanie
książki nie jest obligatoryjne;

zmiany z dnia 26.04.2021 r. zostały oznaczone zmianą koloru tła (na żółty).
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książkę przeglądów serwisowych lub w przypadku prowadzenia wewnętrznej bazy
serwisowej przez Wykonawcę wydanie książki nie jest obligatoryjne;
e)
wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (dopuszcza się formę elektroniczną);
f)
świadectwo zgodności WE;
g)
wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu;
h) dokumenty potwierdzające rejestrację zamontowanej w pojeździe windy w Urzędzie
Dozoru Technicznego;
i)
wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu przez
Zamawiającego – zgodnie z założeniem, że pojazd jest maksymalnie 9-osobowy i służy
do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wydanie wyposażenia i dokumentów, o których mowa w pkt 7, nastąpi równocześnie
z odebraniem przez Zamawiającego samochodu i podpisaniem protokołu zdawczoodbiorczego. Wykonawca gwarantuje, że przekazane dokumenty niezbędne do
zarejestrowania pojazdu, o których mowa w pkt 7, umożliwią rejestrację pojazdu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niemożności zarejestrowania przez
Zamawiającego samochodu, w szczególności z uwagi na niespełnianie przez pojazd
warunków technicznych w zakresie emisji spalin według obowiązujących norm,
Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
i niedokonania płatności z tytułu realizacji umowy na podstawie wystawionej faktury VAT,
natomiast Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu na własny koszt.
Wymagania dotyczące gwarancji – Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji bez
limitu kilometrów na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia w okresach
minimalnych, wskazanych w pozycji 28 poniższej tabeli, lub zaoferowanych w Formularzu
ofertowym (Załączniku Nr 1 do SWZ). Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
Wymogi techniczne pojazdu dotyczące czynników takich jak: zużycie energii (paliwa),
emisja dwutlenku węgla, emisja zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów) – zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja
2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do
niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96, poz. 559), tj.:
a)
zużycie energii – zgodnie z wynikami badań homologacji – w cyklu mieszanym –
nie więcej niż 9 l/100 km;
b) emisja spalin CO2 w cyklu mieszanym (łączonym) zgodnie z wynikami badań
homologacji pojazdu – nie więcej niż 220 g/km;
c)
emisja zanieczyszczeń (tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych) zgodnie
z wynikami badań homologacji pojazdu – spełniająca normę spalin minimum Euro 6 –
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu
do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich
i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) ze zm.
Samochód musi posiadać wymagane przepisami prawa badania techniczne oraz atesty na
zamontowane w pojeździe urządzenia, potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym przewozu osób na wózku inwalidzkim.
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
w ramach projektu „Wsparcie mobilności mieszkańców Powiatu Karkonoskiego”
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realizowanego przez Powiat Karkonoski w ramach konkursu grantowego dla jednostek
samorządu terytorialnego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa
dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” (Oś priorytetowa
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Specyfikacja techniczna:
Opis
1. Rodzaj pojazdu

4. Napęd

maksymalnie 9-osobowy, przystosowany
do przewozu osób niepełnosprawnych
z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku
inwalidzkim – z homologacją do przewozu osób
niepełnosprawnych, spełniający wymagania
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
2020 lub 2021 **
pojazd fabrycznie nowy, używany jedynie
w zakresie niezbędnym celem adaptacji
dostosowującej do przewozu osób
niepełnosprawnych i przeprowadzenia testu jego
poprawnej jazdy – maksymalnie do 100 km
przebiegu
wysokoprężny
moc minimum 130 KM
pojemność minimum 1 900 cm3
na koła przednie lub tylne

5. Nadwozie

lakier zwykły, niemetalizowany

6. Emisja spalin CO2 w cyklu
mieszanym – zgodnie z wynikami
badań homologacji pojazdu (g/km)
7. Emisja zanieczyszczeń: tlenków
azotu, węglowodorów i cząstek
stałych – zgodnie z wynikami badań
homologacji pojazdu
8. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym
– zgodnie z wynikami badań
homologacji pojazdu (l/100 km)

maksymalnie 220 g/km **

2. Rok produkcji i przebieg

3. Silnik

2

Minimalne wymagane parametry

zgodnie z normą spalin minimum Euro 62

maksymalnie 9 l/100 km

spełniający normę emisji zanieczyszczeń: tlenku azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – minimum Euro 6,
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) ze zm.
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9. Winda dla wózka inwalidzkiego

10. Zestaw do montażu wózka
inwalidzkiego

11. Uchwyt ułatwiający
wsiadanie/wysiadanie
12. Fotele/siedzenia/pasy

13. Drzwi/progi

14. Szyby
15. Zabezpieczenia
16. Systemy

17. Poduszki powietrzne
18. Osłona przeciwsłoneczna
19. Klimatyzacja
20. Wentylacja
21. Oświetlenie
22. Podłoga

wyposażenie samochodu w atestowaną windę
załadowczą o udźwigu min. 300 kg, posiadającą
aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru
Technicznego
szyny do mocowania 1 wózka inwalidzkiego
w tylnej części pojazdu
wyposażenie samochodu w dodatkowe
atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające
bezpieczne przypięcie osób poruszających się na
wózku inwalidzkim – zgodne z normą ISO
10542-2
uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie
do/z przestrzeni pasażerskiej
II i III rząd foteli niezależnie regulowany
i demontowany (szybki montaż, jeśli jest
możliwość to szyna przesuwna)
wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe
pasy bezwładnościowe
podwójne siedzenie pasażerskie z przodu
zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich
siedzeniach
czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy
przesuwne, przeszklone prawe drzwi boczne
drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane na boki
dodatkowy stopień przy drzwiach bocznych,
prowadzących do części pasażerskiej
oznaczanie progów kolorami kontrastowymi
całkowite przeszklenie pojazdu – szyby
termoizolacyjne
Immobiliser
centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
ABS
ESP
wspomagania parkowania – czujniki tylne
wspomaganie układu kierowniczego
poduszki przednie – w pierwszym rzędzie
siedzeń dla kierowcy i pasażerów
dla kierowcy i pasażerów
obejmująca całość pojazdu
wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr
przeciwpyłowy
w podsufitce
wykonana z pokrycia antypoślizgowego i łatwo
zmywalnego
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23. Koła/opony

4 opony letnie + 4 felgi z kołpakami, 4 opony
zimowe + 4 felgi z kołpakami (zalecane przez
producenta samochodu) – w samochodzie
zamontowane stosowne do pory roku
koło zapasowe pełnowymiarowe

24. Światła

do jazdy dziennej włączane automatycznie
trzecie światło stop + światło przeciwmgielne tył
25. Dodatkowe funkcje i elementy
gniazdo 12V w kabinie
zamykany schowek w desce rozdzielczej
sygnał dźwiękowy informujący
o niewyłączonych światłach
radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth,
sterowane z kierownicy
26. Akcesoria
komplet dywaników gumowych w kabinie
kierowcy, gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik
27. Oznakowanie pojazdu
2 naklejki „inwalida” wg obowiązujących
przepisów oraz naklejka (do oklejenia)
zawierająca informacje o dofinansowaniu
ze środków PFRON – dostarczona przez
Zamawiającego
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28. GWARANCJA
Zamawiający wymaga, aby samochód objęty był
gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów
28.1) Gwarancja na zespoły i podzespoły minimum 2 lata
mechaniczne/elektryczne/elektroniczne
(gwarancja mechaniczna)
28.2) Gwarancja na perforację blach minimum 6 lat
nadwozia
28.3) Gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 2 lata
28.4) Gwarancja na windę dla osób
niepełnosprawnych (zamontowaną
w samochodzie)
**
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minimum 2 lata

podlega punktacji – zgodnie z kryteriami oceny ofert

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego
przedmiotu zamówienia.
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