Załącznik nr 2 do Umowy nr …..
Parametry techniczno-użytkowe pojazdów samochodowych
Wszystkie pojazdy samochodowe ( dalej „samochody”) przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu Umowy winny spełniać poniższe wymagania:
Kategorie samochodów:
Kategoria II - Samochody ciężarowe o ładowności od 3,51 do 8,0 tony:
•
•
•
•

nadwozie furgonowe o uniemożliwiające wgląd osób postronnych do części ładunkowej,
winda samozaładowcza
listwy boczne do mocowania ładunku i poprzeczki zabezpieczające ładunek,
sprawne zabezpieczenia umożliwiające kompleksowe zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej
przed dostępem do jej wnętrza,

Kategoria IV - Samochody ciężarowe o ładowności od 12,01 do 18,0 ton
•
•
•
•

nadwozie furgonowe o uniemożliwiające wgląd osób postronnych do części ładunkowej,
winda samozaładowcza,
listwy boczne do mocowania ładunku i poprzeczki zabezpieczające ładunek,
sprawne zabezpieczenia umożliwiające kompleksowe zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej
przed dostępem do jej wnętrza za pomocą plomb,

Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy poza
parametrami technicznymi określonymi powyżej winny spełniać następujące warunki:
1) nie starsze niż 12 - letnie, przez cały okres trwania Umowy licząc od dnia pierwszej rejestracji
samochodu.
2) być sprawne technicznie,
3) być dopuszczone do ruchu na drogach publicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) być w kolorze białym. W pierwszych 3 miesiącach od rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy
dopuszcza się wykorzystywanie samochodów o innym kolorze. Samochody w kolorach innych jak
białe nie podlegają logowaniu.
5) posiadać czystą (bez obcych zapachów) przestrzeń ładunkową, wolną od innych ładunków,
szczelną i zabezpieczoną przed możliwością uszkodzenia przesyłki i narażenia jej na niekorzystny
wpływ środowiska podczas przewozu.
6) posiadać dobry stan nadwozia, brak uszkodzeń, wgnieceń, dobry stan powłoki lakierniczej bez
widocznych śladów korozji
7) wszystkie samochody powinny być wyposażone w wózek paletowy, niezbędny do realizacji usługi.
8) być estetyczne zewnętrznie oraz pozbawione obcych napisów, oznaczeń i reklam,
9) posiadać oznakowanie wykonane na koszt Wykonawcy, zgodne ze wzorem przekazanym przez
Zamawiającego. Przykładową wizualizację pojazdów zawarto w Załączniku nr 8,
10) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego ładunków powyżej 1000 pkt ADR pojazdy powinny
posiadać wyposażenie dodatkowe umożliwiające dokonywanie przewozów ładunków ADR

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia samochodu nie spełniającego kryteriów
wymienionych w umowie.

Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie, na wniosek i koszt Zamawiającego, mobilnego systemu
monitoringu pojazdów. System ten zostanie zamontowany w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku
przez Zamawiającego i zdemontowany na wniosek Wykonawcy w przypadku wycofania samochodu z
realizacji umowy. System pozostaje własnością Zamawiającego.

