DEKLARACJA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1
Opis
1.

Pojazd
specjalistyczny
Follow Me (do
pilotowania
statków
powietrznych
na
nawierzchniach
lotniskowych) –
szt.1

Deklaracja
wykonawcy
(TAK/NIE)

Minimalne wymagania zamawiającego
Pojazd fabrycznie nowy:
-seryjny, w najnowszej wersji modelowej dostępnej
producenta, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.,

u

-5- lub 2- osobowy,
-nadwozie typu VAN (tylne drzwi załadowcze),
-minimalna pojemność strefy załadowczej – 750 l,
-kolor: żółty a w przypadku innego koloru obklejenie nadwozia
pojazdu na kolor żółty (wskazany kolor obklejenia RAL 1023
Traffic Yellow żółty drogowy) po stronie Wykonawcy;
-dodatkowo obklejenie pojazdu już w kolorze żółtym czarną
szachownicą: całego dachu i pasów wzdłóż pojadu
biegnących przez oba boki pojazdu (od przednich do tylnych
lamp) po stronie wykonawcy w uzgodnieniu projektu z
Zamawiającym,
- obklejenie pojazdu nie może ograniczać warunków gwarancji
fabrycznej pojazdu,
-kierownica z lewej strony,
-kanapa tylna 3-miejscowa / ew. dopuszczalny brak przy
wariancie samochodu 2-os., wówczas prosimy pominąć
pozycję
-centralny zamek,
-wycieraczka tylnej szyby,
-boczne drzwi przeszkolone,
-tylne drzwi przeszkolone,
-elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich,

Dodatkowe
informacje

-ogrzewanie tylnej szyby,
-lusterka zewnętrzne regulowane ręcznie lub elektrycznie,
-oświetlenie pojazdu zgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami kodeksu drogowego w Polsce,
- światła do jazdy dziennej,
- zakup i montaż dodatkowego oświetlenia na dachu
samochodu w postaci belki sygnałowej ledowej typu D wraz z
podłaczeniem do zasilania po stronie Wykonawcy, sterowanie
belki z przedziału pasażerskiego dostępne z fotela kierowcy,
montaż nie może ograniczać warunków gwarancji fabrycznej
pojazdu, oświetlenie musi być zgodne z przepisami AMC1
ADR.OPS.B.080(a) Oznakowanie poziome oraz oświetlenie
pojazdów i innych obiektów ruchomch – odpowiednio
podpunkty (b) (3) (c) – światło przeszkodowe niskiej
intensywności typu D zgodne z parametrami z tabeli Q1 i
resztą zapisów, dostawca przekazuje od producenta certyfikat
zgodności belki ze wskazanymi wyżej przepisami EASA, na
belce w części środkowej (podświetlanej) z obu stron napis
FOLLOW ME,
-pasy bezpieczeństwa,
-tapicerka odporna na częste wsiadanie/wysiadanie,
-czujniki parkowania z tyłu,
-klimatyzacja co najmniej manualna montowana przez
producenta,
-koła i ogumienie: koła na felgach stalowych z ogumienim
letnim, opony nie starsze niż z roku produkcji 2020,
-pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem kluczy,
-dywaniki gumowe z wysokimi brzegami (co najmniej dla
kierowcy i pasażera z przodu),
-oświetlenie bagażnika/części załadowczej,
-instalacja do podłączenia radiotelefonu cyfrowego,
-gaśnica certyfikowana,
- opisy w pojeździe wyłącznie w języku polskim,
Silnik/Bateria:

-elektryczny,
-o zasięgu nie mniejszym niż 150 km na jednym ładowaniu
baterii,
-moc silnika: co najmniej 50 KM, pozwalająca rozpędzić auto
do co najmniej 100 km/h,
-gwarancja na żywotność baterii/akumulatora trakcyjnego na
co najmniej 5 lat,
Opis konstrukcji:
-kompletny samochód dopuszczony do bezpiecznej pracy wg
norm europejskich, posiadajacy deklarację zgodności CE oraz
świadectwo homologacji wystawione w kraju Zamawiającego
lub innym kraju należącym do UE,
Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
- gwarancja na pojazd co najmniej na 24 miesiące,
- autoryzowany serwis marki samochodu na terenie miasta
Bydgoszcz lub w odległości do 20 km
- zainstalowanie, wraz z montażem radiotelefonu z anteną
wykorzystywanego do komunikacji na lotnisku w
autoryzowanym serwisie marki samochodu bez naruszania
warunków gwarancji producenta samochodu,
- radiotelefon do zainstalowania odbierze od Zamawiającego
Dostawca,
-antenę do radiotelefonu zakupi i zainstaluje Dostawca,
- radiotelefon musi być zamontowany w sposób umożliwiający
łatwą i bezpieczną obsługę przez kierowcę pojazdu,
-Dostawca w dniu dostarczenia pojazdu (lub w ciągu trzech
dni od dostarczenia) do Zamawiającego zapewnia
kilkugodzinne przeszkolenie dla naszych pracowników, w
dwóch terminach, (do 15 osób łącznie) na lotnisku z z
użytkowania pojazdu i jego bieżącej obsługi,
-Dostawca wraz z pojazdem przekazuję co najmniej dwie
instrukcje użytkowania pojazdu, obie w j .polskim
-Dostawca dostarcza pojazd zarejestrowany,
- przekazanie przez dostawcę, w momencie dostarczenia
pojazdu, kompletu dokumentów wymaganych przepisami
prawa polskiego, (m.in. karta pojazdu, opłata recyklingowa,
homologacja, faktura).

2.

Warunki
DDP BZG zgodnie z Incoterms 2010
Dostawy
Termin dostawy 3 miesiące od daty podpisania umowy.

3.

Warunki
płatności

Zakup samochodu w formie leasingu (planowany okres
leasingowania min. 36 miesięcy). Faktury miesięczne VAT
płatne w terminie 30 dni (nie wcześniej niż w terminie 21 dni
od daty dostarczenia faktury VAT), przelewem na wskazany
rachunek bankowy. Za datę zapłaty przyjmuje się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Opłata
wstępna nie więcej niż 10%, wykup 1%. Termin związania z
ofertą winien wynosić min. 30 dni.

* - należy wpisać:
TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry
NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów
Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać
rzeczywistą wartość parametru.

.............................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

