Żegluga Świnoujska
ul. Wybrzeże Władysława IV 12,
72-600 Świnoujście
tel. +48-91-321-21-40
NIP: 8551478049
REGON: 810504943
________________________________________________________________________________________________

Znak sprawy: ZP/33/2019
Świnoujście 25 wrzesień 2019 r.

ZMIANA
TREŚCI ZAPROSZENIA
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na

„Dostawa samochodu typu furgon dla Żeglugi Świnoujskiej”.
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1:
Było:
Załącznik nr 1 do zaproszenia ZP/33/2019
Minimalne wymagania techniczne i użytkowe fabrycznie nowego pojazdy typu furgon do 3,5 t.
L.p.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Parametr
Oferowany pojazd: Marka
Typ
Model
Rok prod. (nie starszy niż IV kwartał 2018 r.)
Nadwozie: furgon — przedział pasażerski 2 rzędy siedzeń (I rząd — oddzielny fotel dla kierowcy i siedzenie pasażera (2 osoby) - drugi rząd — trzy lub
cztery miejsca dla pasażerów). Przestrzeń pomiędzy rzędami siedzeń nie
oddzielona przegrodą, a ładunkową dzielona ażurową łatwodemontowalna
przez użytkowania.
Kolor nadwozia: biały, niebieski, lub granatowy.
Rodzaj silnika: diesel
Moc silnika 130 KM.
Pojemność silnika 2,0 cm3
Skrzynia biegów manualna - 7 biegów z wstecznym.
Wymiary nadwozia:
 długość min. 5800 max 6000 mm,
 wysokość całkowita w kabinie pasażerskiej i ładunkowej 1800,
 wysokość całkowita pojazdu max 2550 mm
Przestrzeń ładunkowa o ładowności 1100 kg,
Masa całkowita pojazdu max. 3500 kg.
Rozstaw osi max 4100 mm.
Rozstaw kół 1600 mm
Hak holowniczy kulowy demontowany.
Drzwi dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń od strony prawej odsuwane.
Tylne drzwi dwuskrzydłowe do przedziału ładunkowego pełne z blokadą ryglowania jednego skrzydła przez drugie.

Parametr oferowany

16
17
18
19
20
21
22

Alarm optyczny i dźwiękowy przy niekontrolowanym otwieraniu drzwi tylnych
lub ich nie zamknięciu.
Otwieranie drzwi tylnych (z odbojami) o kąt 265º z blokadą w położeniach:
90º, 180º
Tapicerka ciemna, materiał skaj lub tkanina z tworzywa sztucznego, gęsto
tkana.
Wzmocnione zawieszenie.
Fotel kierowcy z regulacją wysokości i oparcia
Wspomaganie kierownicy.
Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w samochodzie/ na samochodzie.
ABS i ESP.
Poduszka powietrzna dla kierowcy.
Podgrzewane lusterka boczne.
Klimatyzacja manualna i ogrzewanie.
Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich.

23
24
25
26
27
28 Dywaniki gumowe do przedziału pasażerskiego I i II rząd.
29 Apteczka pierwszej pomocy.
Centralny zamek sterowany pilotem. Drzwi przestrzeni ładunkowej sterowane
30
oddzielnie z tego samego pilota.
31 Zagłówki foteli przednich.
Zestaw narzędzi (zamontowany w przedziale pasażerskim) w którego skład
32 wchodzi: podnośnik samochodowy umożliwiający wymianę koła przy max.
masie całkowitej, klucz do kół
33 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej w podłodze
34 Okładzina ścian bocznych przestrzeni ładunkowej zabudowana w całości,
trwała i zmywalna.
35 Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona materiałem antypoślizgowym.
36 Gaśnica 2 kg 1 szt. zamontowana w przestrzeni pasażerskiej
37 Trójkąt ostrzegawczy.
38 Samochód na oponach zimowych (z roku 2018) i obręczach stalowych.
Dodatkowo 4 szt koła z oponami letnimi (z roku 2019) na obręczach stalo39
wych.
40 Pakiet ubezpieczeń AC (bez ograniczeń), OC, NNW, Assistance na 1 rok.
Logo „ŻŚ” na przednich drzwiach od kierowcy i pasażera o wymiarach 40 x
41
40 mm (wzór dostarczy Zamawiający).
42 Radio z instalacja antenową, 2 głośniki zabudowane
43 Kieszenie w drzwiach bocznych
44
45
46
47
48

Oświetlenie wnętrza kabiny pasażerskiej i przestrzeni ładunkowej
Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażerów w I rzędzie
Schowek na dokumenty w desce rozdzielczej
Wycieraczki z piórami na przednie szyby
4 Pasy transportowe z hakami i klamrą/grzechotką 4-6M/35MM/1T
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49 Zestaw kluczyków z pilotami do pojazdu – 2 kpl
50 Instrukcja użytkowania i obsługi pojazdu
51 Bezpłatny przegląd w okresie gwarancji
Podpis Wykonawcy:
..............................................................................
/imię i nazwisko/
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Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian.
DYREKTOR
Żeglugi Świnoujskiej
Oryginał podpisu w dokumentacji
mgr Paweł Szynkaruk

