Załącznik nr 1
do umowy
z dnia
Zakres rzeczowy zamówienia
dla zadnia pn. Dostawa oraz obsługa rejestracji samochodu terenowego na potrzeby
realizacji zadań statutowych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
1. Podstawowe wymagania dotyczące pojazdów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

moc silnika: minimum 115 KM;
norma emisji spalin: minimum Euro 5;
kolor: biały lub ciemnozielony;
napęd 4 x 4;
prześwit: minimum 19 cm;
kąt natarcia minimum 29 stopni;
kąt zejścia minimum 34 stopni;
pojemność bagaŜnika (siedzenia rozłoŜone): 250 l.

2. WyposaŜenie (wymagania minimalne):
1) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasaŜera;
2) systemy: ABS;
3) zdalnie sterowany centralny zamek;
4) immobiliser;
5) komputer pokładowy;
6) wspomaganie układu kierowniczego;
7) koło zapasowe, śruba do skręcenia koła;
8) klimatyzacja manualna;
9) elektrycznie sterowane szyby, minimum z przodu;
10) radio;
11) opony zimowe i letnie typu AT ( All Terrain);
12) klucz do koła zapasowego;
13) relingi dachowe;
14) belka haka holowniczego, zestaw do montaŜu haka;
15) komplet chlapaczy;
16) dywaniki gumowe (preferowane z wysokimi brzegami);
17) światła przeciwmgłowe;
18) zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie;
19) osłona zderzaka przedniego, preferowana rurowa.
3. Inne wymagania:
1) Samochód musi być fabrycznie nowy.
4. Wykonanie wszelkich czynności zmierzających do rejestracji dostarczonego pojazdu:
1) rejestracja zostanie przeprowadzona z zachowaniem naleŜytej staranności;
1.

2) wszelkie czynności będą realizowane na rzecz i w imieniu Zamawiającego;
3) Wykonawca pokryje koszt wszelkich opłat związanych z procesem rejestracji, w tym
koszt wydania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, koszt opłaty
skarbowej od pełnomocnictwa;
4) Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy wszelkie konieczne pełnomocnictwa
bądź zapewni udział w procesie rejestracji pojazdów odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiającego;
5) Oznaczenie właściciela w dowodzie rejestracyjnym winno być następujące: Gmina
Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
5. Przygotowanie i montaŜ na drzwiach przednich (2 szt.) oznakowania pojazdu logiem
ZZM poprzez wykonanie tablic z folii magnetycznej o grubości 0,7 i wymiarach
w maksymalny moŜliwy sposób wykorzystujących dostępną powierzchnie drzwi
przednich pojazdu - tak aby nie doprowadzić w jakimkolwiek stopniu do zmniejszenia
ich funkcjonalności.
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