Nr sprawy KW-P-19/2013

Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I.

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia leasing finansowy fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego
dla Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. na okres 36 miesięcy z opcją wykupu oraz jego ubezpieczenie na
czas trwania leasingu w zakresie AC, OC, NNW, ASISTANCE .

II.

Opis zamówienia

1. Rok produkcji 2012 lub 2013.
2. Długość całkowita Min. 4400 mm – Maks. 5300 mm.
3. Szerokość całkowita (z lusterkami bocznymi) Min. 1900 mm – Maks. 2470 mm.
4. Wysokość całkowita Min. 1800 mm – Maks. 2200 mm.
5. Wysokość przestrzeni ładunkowej Min. 1220 mm – Maks. 1450 mm.
6. Ładowność Min. 900 kg.
7. Pojemność silnika

Min. 1.8 L - Maks. 2.2 L.

8. Moc silnika Min. 100 KM - Maks. 180 KM.
9. Masa całkowita

Maks. 3.5 T.

10. Skrzynia biegów - manualna.
11. Typ silnika – diesel.
12. Kolor nadwozia – biały.

13. Sześć miejsc siedzących w układzie 3/3.
14. Fotel kierowcy z regulacją wysokości.
15. Przeszklone drzwi przesuwne po obu stronach samochodu.
16. Ciemna welurowa tapicerka siedzeń.
17. Funkcjonalne schowki.
18. Półka lub schowek w kabinie.
19. Gniazdko 12V w kabinie.
20. Oświetlenie w kabinie pasażerskiej.
21. Oświetlenie części bagażowej.
22. Wspomaganie układu kierowniczego oraz regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
(pochylenia i odległości).

23. Komplet narzędzi fabrycznych.
24. Trójkąt ostrzegawczy.
25. Gaśnica z atestem.
26. Komputer pokładowy.
27. Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich.
28. Elektryczna regulacja lusterek bocznych.
29. Stalowe koła z pełnymi kołpakami lub felgi aluminiowe.
30. Uchwyty do mocowania ładunku w samochodzie.
31. Składany ostatni rząd siedzeń.
32. Komplet dywaników podłogowych.
33. Tylnie drzwi dwuskrzydłowe.
34. Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (kompresor ze środkiem uszczelniającym).
35. Radio CD ze sterowaniem w kierownicy i głośnikami + wejście USB lub AUX.
36. Fabryczny elektroniczny immobiliser oraz autoalarm obwodowy z centralnym zamkiem
sterowanym pilotem.
37. Klimatyzacja automatyczna.
38. Światła przednie przeciwmgielne.
39. Czujniki parkowania z tyłu.
40. Komplet opon letnich i zimowych.
41. Trzecie światło stopu.
42. Bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach.
43. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu.
44. ABS układ przeciwblokujący.
45. ASR układ regulacji poślizgu napędu.
46. EBD elektroniczny podział sił hamowania.
47. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej.

III.

Wymagana gwarancja producenta

1. minimum 36 miesięcy gwarancji (dopuszcza się limit kilometrów do 100 000).
2. Na powłokę lakierniczą min. 2 lata (Zamawiający zastrzega możliwość umieszczenia we własnym
zakresie na dostarczonym pojeździe napisów i grafik np. logo spółki, co nie powoduje utraty
gwarancji na powłokę lakierniczą).
3. Na perforację nadwozia min. 5 lat.

IV.

Wymagania dotyczące leasingu

1. Leasing w walucie: złoty polski (PLN).
2. Okres leasingu: 36 miesięcy.
3. Wartość pierwszej raty (pierwsza rata + 10% wpłaty wartości auta).
4. Pozostałe 34 rat leasingowych: 34 równych rat miesięcznych.
5. 36 rata (wartość raty miesięcznej + wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończonej umowie
leasingu: 1% wartości samochodu brutto).
6. Wydanie samochodu w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

V.

Wymagania dotyczące dostępności autoryzowanych serwisów producenta.

Dostępność do co najmniej jednego autoryzowanego serwisu danego producenta oferowanej marki
pojazdów znajdujących się na terenie miasta Poznania lub usytuowanych w promieniu 15 km od
granic miasta Poznania.

VI.

Warunki ubezpieczenia.

Wymagane warunki AC:
1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu brutto w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
2. Ubezpieczeniem powinny być objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu
fabrycznym polegające na:
a. uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
- nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz
pojazdu: innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
- działania osób trzecich, w tym również włamania.
b. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
- powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego,
huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.
c. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej.
d. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
e. uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży
pojazdu, jego części lub wyposażenia, z wyłączeniem przewłaszczenia.

3. Przedmiot ubezpieczenia: pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem
dodatkowym bez zastosowania udziału własnego w szkodach AC - w ruchu i postoju oraz AC –
kradzież, wysokość odszkodowania zostanie ustalona w pierwszym roku ubezpieczenia od pełnej
wartości samochodu wraz z podatkiem VAT.
4. W szkodach polegających na uszkodzeniu ubezpieczonych pojazdów przy ustaleniu wartości szkody
będzie potrącane zużycie eksploatacyjne części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany – zasada
amortyzacji.
5. Na wysokość wypłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez
Ubezpieczonego przepisów „Prawa o ruchu drogowym”, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to naruszenia
przepisów ustaw Kodeks karny i Kodeks wykroczeń. Z zakresu ubezpieczenia pojazdu Zamawiający
wyłącza szkody powstałe wskutek jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających oraz szkody powstałe w czasie dokonywania przestępstw.
6. Likwidacja szkód nastąpi poprzez bezgotówkową naprawę w autoryzowanym serwisie
naprawczym.
7. W przypadku braku naprawy nastąpi rozliczenie kosztorysowe (zakres terytorialny RP oraz UE) po
oględzinach ze strony właściciela pojazdu lub powołanego rzeczoznawcę.
8. Stała suma odszkodowania – suma ubezpieczenia pojazdu nie podlega pomniejszeniu o wypłacone
odszkodowania oraz utratę wartości pojazdu (brak konieczności doubezpieczenia pojazdu po
szkodzie).
Wymagane warunki OC:
W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami).
Wymagane warunki NNW:
1. Ubezpieczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy z pasażerów.
2. Suma ubezpieczeń wynosi 10.000 zł na każde zarejestrowane miejsce w pojeździe.
3. Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałych:
a. podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu.
b. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie
jazdy.
c. podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy.
d. bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.
4. W ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel powinien gwarantować następujące świadczenia:

a. świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem
nieszczęśliwego wypadku w stosunku procentowym do sumy ubezpieczenia w jakim
ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy
procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.
b. świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku NNW w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia.
c. zwrot kosztów nabycia (w złotych) środków pomocniczych i protez proporcjonalnie do
stopnia trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
d. zwrot kosztów leczenia (w złotych) NNW proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku
lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
e. zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca
pochowania.
Wymagane warunki Assistance
1. Ubezpieczenie Assistance, powinno gwarantować kierowcom i pasażerom pojazdów:
a. pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież
pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub
pasażera.
b. pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej
Polski.
c. bezpłatne holowanie z miejsca wypadku dla poszkodowanego do najbliższego
autoryzowanego serwisu.
d. pełen zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej.
e. pojazd zastępczy.
2. Świadczeniami realizowanymi pod warunkiem zaistnienia zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową w odległości powyżej 50 km od siedziby Zamawiającego powinny być:
a. w przypadku awarii pojazdu:
-pomoc techniczna dotycząca pojazdu (naprawa na miejscu zdarzenia albo holowanie do
najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego),
- pomoc kierowcy i pasażerom, (zakwaterowanie lub przejazd do miejsca zamieszkania lub
pobytu, odbiór naprawionego pojazdu).
b. w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, Ubezpieczyciel
powinien organizować i pokrywać koszty naprawy na miejscu zdarzenia albo organizować i
pokrywać koszty holowania do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego
(ewentualnie najpierw na wybrany przez Ubezpieczyciela parking, jeżeli zdarzenie zaszło poza

godzinami pracy warsztatu naprawczego) albo do miejsca zamieszkania lub pobytu (lub
warsztatu naprawczego w pobliżu miejsca zamieszkania lub pobytu) posiadacza pojazdu.
c. w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa, Ubezpieczyciel organizuje i
pokrywa koszty dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca
zatrzymania tego pojazdu w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji
paliw.
d. jeżeli w następstwie wypadku lub awarii pojazd jest unieruchomiony i gdy jego naprawa
nie może odbyć się w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie (np. dzień świąteczny,
weekend) albo gdy pojazd został skradziony i nie odzyskano go w dniu kradzieży.
Ubezpieczyciel:
- organizuje i pokrywa koszty przejazdu do najbliższego hotelu oraz zakwaterowania
(noclegów) kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu – do momentu naprawienia lub
odzyskania tego pojazdu i nie dłużej niż przez 4 doby; limit kwotowy zakwaterowania jednej
osoby powinien wynosić maksymalnie 600 PLN za dobę
bądź,
- organizuje i opłaca koszty przejazdu kierowcy i pasażerów pojazdu środkiem transportu
wybranym przez Ubezpieczyciela do ich miejsc zamieszkania lub pobytu, albo do miejsca
przeznaczenia, gdy koszt kontynuacji podróży nie jest wyższy od kosztu przejazdu do miejsca
zamieszkania lub pobytu,
- organizuje i pokrywa koszty jednorazowego przejazdu właściciela po odbiór naprawionego
albo

odzyskanego

po

kradzieży

pojazdu

środkiem

transportu

wybranym

przez

Ubezpieczyciela.
e. jeżeli wskutek urazu ciała konieczny jest transport medyczny kierowcy lub pasażerów w
celu hospitalizacji, Ubezpieczyciel powinien organizować i pokrywać co najmniej koszty
następujących usług:
- transportu sanitarnego poszkodowanych do jednego z najbliższych szpitali lub,
-przewiezienia poszkodowanych do szpitala wyposażonego w urządzenia specjalistyczne
(medyczne) odpowiednim środkiem transportu z niezbędną opieką, jeżeli z medycznego
punktu widzenia taki transport jest konieczny albo,
- bezpośredniego transportu poszkodowanych do odpowiedniego szpitala albo innego
ośrodka leczniczego w pobliżu miejsca zamieszkania poszkodowanego w RP, albo
bezpośrednio do jego miejsca zamieszkania lub pobytu, z niezbędną opieką medyczną,
włącznie z przewożeniem ambulansem drogowym na i z lotniska, jeżeli jego stan zdrowia
zezwala na taki transport. O możliwości oraz sposobie transportu decyduje lekarz
prowadzący ubezpieczonego w szpitalu lub lekarz upoważniony przez Ubezpieczyciela.

f. w przypadku, gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował, a żaden z pasażerów
nie posiada prawa jazdy lub nie może kierować pojazdem, Ubezpieczyciel zapewnia
zmiennika kierowcy w celu powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do miejsca
zamieszkania lub pobytu posiadacza pojazdu. Koszty paliwa ponosi posiadacz lub
pasażerowie pojazdu.
g. w przypadku zgonu, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok do
miejsca pochowania w Polsce.
h. w razie awarii, wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu:
- udzielenie informacji o telefonach pomocy drogowej na terenie RP, na żądanie i koszt
kierowcy, zorganizowanie przyjazdu pomocy drogowej w celu naprawy pojazdu na miejscu
zdarzenia lub odholowania go do warsztatu,
- udzielenie informacji o lokalnej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i
lokalnych możliwościach naprawy pojazdu,
- przekazanie pilnej wiadomości – w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową – osobie wskazanej przez kierowcę lub pasażera pojazdu,
- udzielenie informacji w zakresie otrzymania pojazdu zastępczego.

DATA : ..........................................................................................................
Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

