Załącznik nr 4 do SIWZ

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodów terenowych w ramach projektu
„Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów terenowych realizowana w 2
częściach:
Część 1. Dostawa samochodu terenowego o nadwoziu typu PICKUP i zabudową HARDTOP
z homologacją ciężarową, podwójną kabiną, 5 osobowego, dopuszczalna masa całkowita do
3300kg.
Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany w roku 2019 lub 2020.
Pojazd musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20
czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji
pojazdu na terenie Polski. Pojazd musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie
obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu.
Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji
producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta.
Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w formularzu specyfikacji technicznej.
Miejsce dostawy: Urząd Morski w Gdyni, ul. Węglowa 18a, 81 – 338 Gdynia.
Część 2. Dostawa 2 szt. samochodów terenowych o nadwoziu zamkniętym, na ramie nośnej,
przeszklonym, 3 lub 5 drzwiowym, z homologacją osobową, dopuszczalna masa całkowita
do 1800kg.
Dostarczane samochody muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane w roku 2019 lub
2020.
Pojazdy muszą spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20
czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji
pojazdów na terenie Polski. Pojazdy muszą posiadać homologację z uwzględnieniem
aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu.
Oferowane samochody muszą być tej samej marki, pochodzić z oficjalnego autoryzowanego
kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję
producenta z ewentualnym limitem kilometrów wynoszącym 100.00km.
Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w formularzu specyfikacji technicznej.
Miejsce dostawy: Urząd Morski w Gdyni, ul. Węglowa 18a, 81 – 338 Gdynia.

