Załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY:
KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW RYB
ul. Bohaterów Westerplatte 4A
76-270 Ustka
_____________________________________________________________________

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ NIEZBĘDNYCH WYMAGAŃ
na dostawę
specjalistycznego środka transportu o masie całkowitej do 3,5 tony i mocy 160-180 KM wraz z
zabudową izotermiczną i agregatem chłodniczym 0o C zasilanym z sieci elektrycznej Samochodu 12v i
z sieci elektrycznej 230v

USTKA – 05.11.2020

ROZDZIAŁ I.
1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego:

KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW RYB
2.

Adres Zamawiającego:

76-270 Ustka, ul. Bohaterów Westerplatte 4A,
3.

Adres do korespondencji jw.
Dane kontaktowe:
Numer telefonu: 727502071
Adres e-mail: handel@kipr.org.pl

ROZDZIAŁ II.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę specjalistycznego środka transportu o masie

całkowitej od 6 do 7,5 tony i mocy 140-180 KM z Agregatem chłodniczym zasilanym z sieci el.
Samochodu i z sieci elektrycznej 230v wraz z zabudową izotermiczną 0o C
Poniższa tabela określa rodzaj i parametry samochodu niezbędne:
Lp.

Nazwa niezbędnych
elementów

Parametry minimalne

1

Moc silnika

2

Dopuszczalna masa
całkowita

3

Rodzaj silnika

4

Przeniesienie napędu

5

Gwarancja

6

Lakier

7

Liczba miejsc w
kabinie

8

Tachograf

9

Klimatyzacja

Manualna z filtrem przeciwpyłkowym

10.

Akumulator

z przygotowaniem do rozruchu do -20oC,
Alternator – wzmocniony

11.

Reflektory przednie

Halogenowe, światła do jazdy dziennej

12.

Wygląd zewnętrzny

13.

14.

Pakiet poprawiający
bezpieczeństwo
wokół pojazdu
Sposób wykończenia
przestrzeni
ładunkowej

Parametry oferowane

140 KM

Min. 6000 kg max. 7500 kg
Diesel spełniający normę EURO 6
Skrzynia biegów mechaniczna
Pojazd fabrycznie nowy, 24 miesiące
biały

Kabina pojedyncza, 3 miejscowa

Cyfrowy

Listwy boczne ochronne

Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu
wstecznego
Zabudowa 6-8 paletowa, izotermiczna 0o C,
podłoga szczelna, wykończona blachą ryflowaną
z cokołem 20 cm, listwy mocujące ładunek.
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15.
2.

Agregat chłodniczy

Nazwy własne, które występują w opisie określają wymagany minimalny standard jakości w samochodach
produkowanych na rynek odbiorców w Polsce.
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do jakichkolwiek części znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie – Zamawiający, dopuszcza oferowanie innych – równoważnych. Dane
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe,
jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia. Nazwy, lub wskazania pochodzące od konkretnych
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do spodziewanego efektu. Ewentualne posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

ROZDZIAŁ V.
1.

2.
3.

agregat chłodniczy 0o C zasilany z sieci
elektrycznej samochodu i z sieci elektrycznej
230v

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW I
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) SĄ AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW NA POLSKI RYNEK WG
WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
2) MAJĄ MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA SAMOCHODU W TERMINIE OKREŚLONYM PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert, zgodnych z
ZAPYTANIEM OFERTOWYM.

ROZDZIAŁ VI.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI

1.
2.

3.
4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2188 ze zm.)
1) na adres Zamawiającego podany w rozdziale „I” powyżej,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Zamawiającego w rozdziale „I”
powyżej.
Wykonawca składa OFERTĘ pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Andrzej Świniarski tel. 727502071

Sporządzono w dniu 05.11.2020
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