Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 332286-2015 z dnia 2015-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Sulechów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3 ton. Minimalne wymagania techniczne i jakościowe, jakim powinien odpowiadać zamawiany
w postępowaniu...
Termin składania ofert: 2015-12-17

Numer ogłoszenia: 332398 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 332286 - 2015 data 07.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. 068 3852407 w. 49, fax. 068 3852370.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).



W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego
samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton. Minimalne wymagania techniczne i jakościowe, jakim
powinien odpowiadać zamawiany w postępowaniu samochód: a) opis fabrycznie nowego samochodu: - rok
produkcji: co najmniej 2015; - dopuszczalna masa całkowita do 3t; - silnik: pojemność min. 1.5, wysokoprężny
o mocy min. 100 kM, max. 120 kM , standard emisji zanieczyszczeń: min. Euro 5; - liczba miejsc: kabina min. 5 miejscowa; - wymiary: wysokość (od ziemi) - min. 1820 mm, długość całkowita - min. 4300 mm, max. 4550 mm,
szerokość (z lusterkami) - min. 1900 mm, max. 2150 mm; - w części tylnej drzwi boczne prawe i lewe
przesuwane; - kolor lakieru metalik: szary, grafit (lub inny np. srebrny po uzyskaniu przed terminem składania
ofert zgody Zamawiającego); - pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego; - paliwo: diesel; - pojemność
zbiornika paliwa: min. 45l, korek paliwa zamykany (korek wlewu paliwa zamykany odrębnym kluczem do baku
paliwa lub korek wlewu paliwa zamykany elektrycznie (kluczem centralnego zamka) lub inne rozwiązania
zabezpieczające korek wlewu paliwa gwarantujące pełną kontrolę dostępu do zbiornika paliwa np. klapka wlewu
ryglowana razem z centralnym zamkiem, itp.); - skrzynia biegów: min. 6-biegowa, w tym bieg wsteczny; - układ
kierowniczy: ze wspomaganiem, kolumna kierownicy regulowana na wysokość; - systemy stabilizacji toru jazdy
i hamowania: obowiązkowo - ABS, ESP i inne według możliwości Oferenta; - min. 2 poduszki powietrzne, w tym
obowiązkowo poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; - pojedynczy fotel kierowcy, 3 - punktowe
bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc; - boczne listwy ochronne; - światła
przeciwmgielne przód/tył, światła do jazdy dziennej, trzecie światło STOP; - regulacja fotela kierowcy (wzdłuż, na
wysokość i kąta oparcia), siedzenie pasażera z możliwością jego rozłożenia; - zabezpieczenie: immobiliser; centralny zamek, pilot zamka centralnego; - klimatyzacja automatyczna dwustrefowa; - trzy pojedyncze fotele
w drugim rzędzie lub składana i dzielona tylna kanapa w układzie 60/40; - elektrycznie sterowane szyby boczne
z przodu, szyby w 2. i 3. rzędzie; - elektrycznie sterowane lusterka boczne; - chlapacze kół przednich i tylnych; 1/5

klapa tylna z szybą lub drzwi tylne z szybą/szybami; - podgrzewana elektrycznie szyba tylna, wycieraczka szyby
tylnej; - tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (ciemny szary, czerń, itp.); - gumowa wykładzina ochronna
przestrzeni bagażowej; - w części przedniej i tylnej podsufitka, drzwi wyłożone wykładziną; - zasłona bagażnika
składana; - lampa sufitowa przednia i lampa oświetlająca przestrzeń ładunkową; - półka podsufitowa przednia,
zamykany schowek w górnej części deski rozdzielczej; - zamykany i wyjmowany schowek między fotelami
przednimi lub konsola środkowa między fotelami przednimi; - nowe gumowe dywaniki (2 przód i 2 tył); - komputer
pokładowy, czujnik temperatury silnika i powietrza, obrotomierz; - zamontowane oryginalne fabryczne radio CD
MP3 z głośnikami oraz instalacją głośnikową (min. 4 głośniki rozmieszczone standardowo, antena); - osłona
dolna silnika; - hak do holowania przyczepy z instalacją elektryczną adekwatnie do możliwości samochodu; opony na sezon letni min. 15 cali (4 szt.), opony muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy; kołpaki lub felgi aluminiowe (4 szt.); - pełnowymiarowe koło zapasowe, opona musi być fabrycznie nowa, nie
starsza niż 12 miesięcy; - dodatkowy komplet opon na sezon zimowy (4 szt. jednego producenta), rozmiary opon
oraz ich pozostałe parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu tak, aby nie zmieniały
warunków trakcyjnych pojazdu, opony zimowe muszą być dostosowane do panujących warunków w okresie
zimowym w strefie klimatycznej naszego kraju, niedopuszczalne jest zaoferowanie opon wielosezonowych,
opony musza być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy; - wyposażenie standardowe pojazdu: apteczka,
trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa typu samochodowego o poj. ok. 1 kg zamontowana w pobliżu siedzenia
kierowcy, podnośnik samochodowy o udźwigu adekwatnym do podnoszonego ciężaru pojazdu, komplet kluczy
fabrycznych, w tym m.in. klucz do kół; - lusterka wsteczne (na zewnątrz i w środku), oświetlenie zewnętrzne oraz
inne elementy wyposażenia wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego; - dostarczony samochód musi być
kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy; - dostarczony samochód
musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej,
zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych; b) wymagania dodatkowe: - dostawa
kompletnego

pojazdu

wraz

z

wszystkimi

niezbędnymi

dokumentami

do

siedziby

Sulechowskiego

Przedsiębiorstwa Komunalnego »SuPeKom« Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów; - oferowany
samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów
poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (m.in. w zakresie oświetlenia, lusterek, itp.), posiadać
homologację na przewóz osób, umożliwiającą zgodne z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do
ruchu (jeśli jest wymagana), spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji
spalin, posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu, książkę serwisową
i gwarancyjną, książki gwarancyjne zainstalowanego sprzętu oraz inne niezbędne dokumenty wymagane
prawem, w szczególności wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania kompletnego samochodu zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(jednolity tekst: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1522 z późniejszymi zmianami); - Oferent przeszkoli personel
Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego
pojazdu; - udzielenie 24 miesięcznego okresu gwarancji lub do przejechania 40.000 km co nastąpi wcześniej (na
cały samochód) liczonego od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego pojazdu bez zastrzeżeń
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia serwisu gwarancyjnego dla
proponowanego pojazdu z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez
Zamawiającego o zaistniałym problemie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czas naprawy samochodu do
48 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym
problemie. W przypadku napraw trwających dłużej niż 48 godzin czas naprawy wydłuża czas trwania okresu
gwarancyjnego. W okresie gwarancji naprawa i przeglądy samochodu odbywać się będą na terenie serwisu
samochodu (punkt serwisu samochodu musi znajdować się w odległości nie większej niż 40 km od siedziby
Zamawiającego znajdującej się przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów). 2. Oferent udzieli Odbiorcy gwarancji
dla zaproponowanego samochodu: 2.1. okres gwarancji ustala się na 24 miesiące na cały samochód lub do
przejechania 40.000 km co nastąpi wcześniej; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu
zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. W przypadku dostarczenia samochodu niespełniającego wszystkich
wymagań określonych w pkt 1 okres gwarancji wydłuża się o czas, który będzie niezbędny do spełnienia
brakujących wymagań. Dokumentem określającym stan faktyczny dostarczonego samochodu będzie podpisany
przez strony protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń
będzie podstawą do dokonania płatności za przedmiot zamówienia zgodnie z punktem 11 niniejszych Warunków
Przetargu. Odbiorca ma prawo do odmowy odbioru samochodu w przypadku istotnych braków w wyposażeniu
samochodu, w szczególności wymienionych w pkt 1. a). 2.2. Oferent zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny w odległości do 40 km od siedziby Odbiorcy usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18
w Sulechowie. 3. W okresie gwarancji i rękojmi Oferent zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad dostarczonego samochodu oraz wad urządzeń i materiałów..


W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego
fabrycznie nowego samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton. Minimalne wymagania techniczne
i jakościowe, jakim powinien odpowiadać zamawiany w postępowaniu samochód: a) opis fabrycznie nowego
samochodu: - rok produkcji: co najmniej 2015; - dopuszczalna masa całkowita do 3t; - silnik: pojemność min. 1.5,
wysokoprężny o mocy min. 100 kM, max. 120 kM , standard emisji zanieczyszczeń: min. Euro 5; - liczba miejsc:
kabina min. 5 - miejscowa; - wymiary: wysokość (od ziemi) - min. 1820 mm, długość całkowita - min. 4300 mm,
max. 4550 mm, szerokość (z lusterkami) - min. 1900 mm, max. 2150 mm; - w części tylnej drzwi boczne prawe
i lewe przesuwane; - kolor lakieru metalik: szary, grafit (lub inny np. srebrny po uzyskaniu przed terminem
składania ofert zgody Zamawiającego); - pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego; - paliwo: diesel; pojemność zbiornika paliwa: min. 45l, korek paliwa zamykany (korek wlewu paliwa zamykany odrębnym kluczem
do baku paliwa lub korek wlewu paliwa zamykany elektrycznie (kluczem centralnego zamka) lub inne rozwiązania
zabezpieczające korek wlewu paliwa gwarantujące pełną kontrolę dostępu do zbiornika paliwa np. klapka wlewu
ryglowana razem z centralnym zamkiem, itp.); - skrzynia biegów: min. 6-biegowa, w tym bieg wsteczny; - układ
kierowniczy: ze wspomaganiem, kolumna kierownicy regulowana na wysokość; - systemy stabilizacji toru jazdy
i hamowania: obowiązkowo - ABS, ESP i inne według możliwości Oferenta; - min. 2 poduszki powietrzne, w tym
obowiązkowo poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; - pojedynczy fotel kierowcy, 3 - punktowe
bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc; - boczne listwy ochronne; - światła
przeciwmgielne przód/tył, światła do jazdy dziennej, trzecie światło STOP; - regulacja fotela kierowcy (wzdłuż, na
wysokość i kąta oparcia), siedzenie pasażera z możliwością jego rozłożenia; - zabezpieczenie: immobiliser; 3/5

centralny zamek, pilot zamka centralnego; - klimatyzacja automatyczna dwustrefowa; - trzy pojedyncze fotele
w drugim rzędzie lub składana i dzielona tylna kanapa w układzie 60/40; - elektrycznie sterowane szyby boczne
z przodu, szyby w 2. i 3. rzędzie; - elektrycznie sterowane lusterka boczne; - chlapacze kół przednich i tylnych; klapa tylna z szybą lub drzwi tylne z szybą/szybami; - podgrzewana elektrycznie szyba tylna, wycieraczka szyby
tylnej; - tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (ciemny szary, czerń, itp.); - gumowa wykładzina ochronna
przestrzeni bagażowej; - w części przedniej i tylnej podsufitka, drzwi wyłożone wykładziną; - zasłona bagażnika
składana; - lampa sufitowa przednia i lampa oświetlająca przestrzeń ładunkową; - półka podsufitowa przednia,
zamykany schowek w górnej części deski rozdzielczej; - zamykany i wyjmowany schowek między fotelami
przednimi lub konsola środkowa między fotelami przednimi; - nowe gumowe dywaniki (2 przód i 2 tył); - komputer
pokładowy, czujnik temperatury silnika i powietrza, obrotomierz; - zamontowane oryginalne fabryczne radio CD
MP3 z głośnikami oraz instalacją głośnikową (min. 4 głośniki rozmieszczone standardowo, antena); - osłona
dolna silnika; - hak do holowania przyczepy z instalacją elektryczną adekwatnie do możliwości samochodu; opony na sezon letni min. 15 cali (4 szt.), opony muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy; kołpaki lub felgi aluminiowe (4 szt.); - pełnowymiarowe koło zapasowe, opona musi być fabrycznie nowa, nie
starsza niż 12 miesięcy; - dodatkowy komplet opon na sezon zimowy (4 szt. jednego producenta), rozmiary opon
oraz ich pozostałe parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu tak, aby nie zmieniały
warunków trakcyjnych pojazdu, opony zimowe muszą być dostosowane do panujących warunków w okresie
zimowym w strefie klimatycznej naszego kraju, niedopuszczalne jest zaoferowanie opon wielosezonowych,
opony musza być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy; - wyposażenie standardowe pojazdu: apteczka,
trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa typu samochodowego o poj. ok. 1 kg zamontowana w pobliżu siedzenia
kierowcy, podnośnik samochodowy o udźwigu adekwatnym do podnoszonego ciężaru pojazdu, komplet kluczy
fabrycznych, w tym m.in. klucz do kół; - lusterka wsteczne (na zewnątrz i w środku), oświetlenie zewnętrzne oraz
inne elementy wyposażenia wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego; - dostarczony samochód musi być
kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy; - dostarczony samochód
musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej,
zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych; b) wymagania dodatkowe: - dostawa
kompletnego

pojazdu

wraz

z

wszystkimi

niezbędnymi

dokumentami

do

siedziby

Sulechowskiego

Przedsiębiorstwa Komunalnego »SuPeKom« Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów; - oferowany
samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów
poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (m.in. w zakresie oświetlenia, lusterek, itp.), posiadać
homologację na przewóz osób, umożliwiającą zgodne z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do
ruchu (jeśli jest wymagana), spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji
spalin, posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu, książkę serwisową
i gwarancyjną, książki gwarancyjne zainstalowanego sprzętu oraz inne niezbędne dokumenty wymagane
prawem, w szczególności wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania kompletnego samochodu zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(jednolity tekst: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1522 z późniejszymi zmianami); - Oferent przeszkoli personel
4/5

Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego
pojazdu; - udzielenie 24 miesięcznego okresu gwarancji lub do przejechania 40.000 km co nastąpi wcześniej (na
cały samochód) liczonego od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego pojazdu bez zastrzeżeń
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia serwisu gwarancyjnego dla
proponowanego pojazdu z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez
Zamawiającego o zaistniałym problemie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czas naprawy samochodu do
48 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym
problemie. W przypadku napraw trwających dłużej niż 48 godzin czas naprawy wydłuża czas trwania okresu
gwarancyjnego. W okresie gwarancji naprawa i przeglądy samochodu odbywać się będą na terenie serwisu
samochodu (punkt serwisu samochodu musi znajdować się w odległości nie większej niż 40 km od siedziby
Zamawiającego znajdującej się przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów). 2. Oferent udzieli Odbiorcy gwarancji
dla zaproponowanego samochodu: 2.1. okres gwarancji ustala się na 24 miesiące na cały samochód lub do
przejechania 40.000 km co nastąpi wcześniej; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu
zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. W przypadku dostarczenia samochodu niespełniającego wszystkich
wymagań określonych w pkt 1 okres gwarancji wydłuża się o czas, który będzie niezbędny do spełnienia
brakujących wymagań. Dokumentem określającym stan faktyczny dostarczonego samochodu będzie podpisany
przez strony protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń
będzie podstawą do dokonania płatności za przedmiot zamówienia zgodnie z punktem 11 SIWZ. Odbiorca ma
prawo do odmowy odbioru samochodu w przypadku istotnych braków w wyposażeniu samochodu,
w szczególności wymienionych w pkt 1. a). 2.2. Oferent zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny w odległości do 40 km od siedziby Odbiorcy usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18
w Sulechowie. 3. W okresie gwarancji i rękojmi Oferent zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad dostarczonego samochodu oraz wad urządzeń i materiałów..
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