zał. nr 5 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  I.	Dostawa używanego samochodu ciężarowego – wywrotki, wyposażonego w ładowacz 
          chwytakowy
  II.    Pojazd musi spełniać niżej wymienione wymagania: 

  1. OPIS OGÓLNY
1.1. Dostarczony pojazd musi być w pełni sprawny oraz powinien odpowiadać standardom  
     jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia. Musi posiadać 
     dokumentację potwierdzającą spełnianie norm emisji spalin EURO 5. Musi spełniać   
     wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym /t.j. Dz.U. z 
     2020r. poz110/ oraz być dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie  z 
     rozporządzeniami na podstawie ww. Ustawy, co pozwala na jej rejestrację w wydziałach 
     komunikacji.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do 
     Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 47-400  Racibórz ul. Adamczyka 10. Godziny 
     dostawy śmieciarki od 7:00 do 14:00. Sprzedający zobowiązuje się do wydania pojazdu wraz     
     z wyposażeniem na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
1.3. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie /ewentualną regulację po 
     uruchomieniu/ oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i 
     bezpiecznej obsługi sprzętu.
1.4. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie / e-mail/ przez 
     osoby upoważnione przez Zamawiającego.
1.5. Do oferty Sprzedający dołączy min. 3szt zdjęć oferowanego pojazdu.
1.6. Zamawiający wymaga możliwość sprawdzenia pojazdu podczas jazdy próbnej.
1.7. Stan formalno-prawny:
a/ w pełni udokumentowane legalne pochodzenie
b/ stan techniczny w pełni przygotowany do użytkowania
c/ 30 dniowa gwarancja rozruchowa 
1.8. Dostarczona śmieciarka musi być wyposażona w następujące dokumenty:
a/ komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu,
c/ instrukcję obsługi pojazdu i ładowacza ,
d/ komplet kluczy,
   1.9. Zamawiający,  na etapie wyboru oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 
       oględzin pojazdu przed zawarciem umowy, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia  
       badania  pojazdu trwającego nie dłużej niż 8 godzin, w siedzibie Wykonawcy 
       (niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem zamawiającego do odrzucenia oferty 
       oraz nie zawarcia umowy). Ponadto zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z 
       Wykonawcą w przypadku ujawnienia istotnych wad pojazdu w trakcie badania i jazdy 
       próbnej.

  2. Warunki techniczne dotyczące pojazdu:
  	- DMC 12t
	- pojazd dwuosiowy 4x2  
	- silnik wysokoprężny sześciocylindrowy, mocy minimum 160kW 
- norma emisji spalin EURO V
- skrzynia ładunkowa wymagana metalowa,
	- wywrot dwustronny
	- zawieszenie obu osi resor
- blokada tylnego mostu
- przebieg udokumentowany nie więcej niż 160 000km
- rok produkcji nie starszy niż 2012 rok
- ilość miejsc 2
- układ ABS
- tempomat
- elektryczne szyby
- centralny zamek
- klimatyzacja
- tachograf

  3. Wymogi dotyczące ładowacza:
	- zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej (za tylną osią pojazdu), 
- składany w „Z” 
- sterowany radiowo
	- Moment obciążenia minimum 85 kNm
	- wysięg minimum 7 m
	- chwytak do materiałów sypkich
	- przygotowany do przeglądu UDT

II. Warunki dotyczące całości :

a)   Do oferty Zamawiający dołączy minimum 3szt zdjęć oferowanego pojazdu  
b)   Minimalny okres gwarancji rozruchowej 30 dni, licząc od daty podpisania protokołu 
     zdawczo - odbiorczego,
c)   Pojazd ma mieć uzupełnione wszystkie płyny niezbędne do funkcjonowania,
d)   Rok budowy ładowacza taki sam jak pojazdu,
e)   Pojazd musi spełniać wszelkie warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym po  
     drogach publicznych RP,
f)  Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty
      dopuszczające do ruchu po drogach publicznych,




									       PREZES PK SP. Z O.O. 
									    
	Racibórz , 19.10.2021r.                                 		       	………………………..
            (zatwierdził)

