ZAŁĄCZNIK NR 5
Nowy Pojazd elektryczny homologowany ze skrzynią do przewozu ładunków i z kabiną na 2 osoby

Rok produkcji - 2020
- silnik prądu przemiennego 5.0 kW AC;
- drzwi (2 szt.);
- 8 szt. akumulatorów o pojemności 260 Ah w cyklu 20 h
- prostownik pokładowy 48V z gniazdem do ładowania
- rama galwanizowana;
- skrzynia aluminiowa o ładowności min.600 kg rozkładana na trzy
- karoseria laminat dostępna w dwóch dowolnych kolorach z palety RAL
- siedzenia, oparcia z zagłówkami
- system wskaźników pozwalający na kontrolowanie poziomu naładowania akumulatorów
- wskaźnik ilości przejechanych kilometrów,
- wskaźnik dystansu jaki pozostał do przejechania na aktualnym ładowaniu
- prędkościomierz
- pełne oświetlenie eksploatacyjne i drogowe
- przekładnia umożliwiająca osiągnięcie prędkości min.35 km/h
- hamulce hydrauliczne;
- 3-pkt. pasy bezpieczeństwa;
- zawieszenie przednie typu samochodowego
- szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem;
- koła 13"
- wewnętrzne gniazdo 12v do podłączenia sygnalizacji roboczej tzw. ”kogut”
- system pozwalający na uzupełnianie ubytków wody w zamontowanych akumulatorach 48V
- miejsce na tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu pojazdu
- system hamulców w układzie krzyżowym;
- mata zapobiegająca wyciekom elektrolitu
- tylne światła LED.
- szyba przednia ogrzewana

- ogrzewanie elektryczne (moc 850W) lub wyższa
- gwarancja na pojazd: 24 m-ce
- gwarancja na akumulatory - 12 miesięcy.
Z kabin

Istotne warunki umowy (IWU)

1. Dostawca składając ofertę, oświadcza, że akceptuje Istotne Warunki Umowy (IWU)
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2. Produkt oferowany przez Dostawcę powinien być nowy, w pierwszym gatunku, kategorii
lub klasie jakości. Zamawiający nie dopuszcza pojazdu pochodzącego z ekspozycji. Pojazd
musi być wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany. Pojazd powinien spełniać
warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony
środowiska.
3. Termin realizacji do 6 tygodni od dnia zamówienia/podpisania umowy
4. Dostawca udzieli min. 24 miesięcznej bezpłatnej gwarancji na dostarczony pojazd. Bieg
terminu gwarancji liczony jest od dnia dostawy i podpisania protokołu. Gwarancja na
akumulatory wynosi min. 12 miesięcy.

5. Dowóz przedmiotu oferty odbędzie się ubezpieczonym transportem Dostawcy, do siedziby
Zamawiającego tj. Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” w Stargardzie,
mająca siedzibę przy ul. Broniewskiego 2, 73-110 Stargard.
6. Cena netto podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym dostawę pojazdu do siedziby
Zamawiającego.
7. Dostawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty techniczne, tj.: instrukcję
obsługi, kartę pojazdu/kartę/książkę gwarancyjną oraz inne wymagane dokumenty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu gwarancyjnego, w przypadku
zaistniałej konieczności usuwania usterek.

9. Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
10. Pojazd elektryczny musi posiadać homologację umożliwiającą poruszanie się pojazdu
po drogach publicznych.

2 Z 2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

