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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę samochodu dostawczego do transportu
zwierząt (zwanego dalej przedmiotem zamówienia lub samochodem) dla Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie (zwanego dalej ZOO).

Warunki ogólne:
1.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 roku,
nieużywany, kompletny, wolny od wad prawnych i fizycznych (np. konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych).

2.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia kartę
pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, wyciąg ze świadectwa homologacji, książkę
gwarancyjną, 2 komplety kluczyków, itp.

3.

Samochód ma być wyposażony w przestrzeń ładunkową przystosowaną do transportu zwierząt,
wykonaną przez podmiot posiadający autoryzację lub certyfikat producenta danego samochodu.

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

typ samochodu: furgon izotermiczny;
kolor: biały;
6÷7 osobowy;
silnik: turbodiesel,
pojemność silnika: min. 1 900 cm³;
moc silnika: min. 125 KM;
ABS;
norma emisji spalin: EURO 6;
napęd przedni;
skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa + wsteczny;
dopuszczalna masa całkowita: max. 3 500 kg;
wspomaganie kierownicy;
centralny zamek;
alarm, immobilizer;
poduszka powietrzna kierowcy;
fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa;
klimatyzacja;
elektrycznie regulowane szyby przednie;
radio z bluetooth;
komputer pokładowy;
boczne drzwi przesuwne z oknem;
dywaniki gumowe;
hak holowniczy;
komplet opon zimowych wraz z felgami stalowymi;
wymiary wewnętrzne przedziału ładunkowego po zabudowie:
28.1. długość przestrzeni ładunkowej: min. 1 750 mm;
28.2. szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami: min. 1 200 mm;
28.3. wysokość przestrzeni ładunkowej: min. 1 700 mm;
28.4. drzwi tylne dwuskrzydłowe (kąt otwarcia min. 260°).
29. zabudowa przestrzeni ładunkowej:
29.1. ściany ocieplone, szczelne, zmywalne pokryte laminatem w kolorze białym;
29.2. podłoga (antypoślizgowa) odporna na działanie kwasów (np. mocz), w podłodze uchwyty
do mocowania ładunku (min. 4 sztuki);
29.3. szczelna przegroda z oknem pomiędzy przestrzenią ładunkową i pasażerską;
29.4. szyberdach;
29.5. dodatkowe gniazdo elektryczne 12 V w przestrzeni ładunkowej;
29.6. system zapewniający utrzymanie stałej temperatury od 5°C do 30°C (±5°);
29.7. rejestrator temperatury z wyświetlaczem i możliwością wydruku lub innego zapisu;
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29.8. oświetlenie przestrzeni ładunkowej;
29.9. dodatkowy zamykany otwór odprowadzający np. wodę;
29.10. wentylacja elektryczna (dwubiegowa: nadmuch i wyciąg) i grawitacyjna oraz dodatkowe
otwory wentylacyjne po obu stronach samochodu (łącznie 3-4 sztuki);
29.11. ładowność po zabudowie: min. 1 000 kg.
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