Załącznik nr 2 do Umowy
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest najem dwóch samochodów osobowych posiadających następujące
minimalne parametry:
1) Samochód 1: nadwozie SUV, napęd 4x4, automatyczna skrzynia biegów, pojemność silnika do
1400 cm3, moc silnika nie mniejsza niż 150 KM, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
kamera cofania, koło zapasowe, kolor srebrny metalik, ogrzewanie postojowe.
2) Samochód 2: nadwozie Hatchback, manualna skrzynia biegów, pojemność silnika do 1400
cm3, moc silnika nie mniejsza niż 125 KM, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, kamera
cofania, koło zapasowe, kolor srebrny metalik.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług w ramach przedmiotu
zamówienia:
1) finansowanie – koszt samochodu, rejestracja samochodu, przygotowanie samochodu do
wydania, przekazanie samochodu i dokumentów Zamawiającemu, Wykonawca zapewni odbiór
samochodu na terenie miasta Gdańska,
2) ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NW bez udziału własnego Zamawiającego w
szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy
likwidacji szkód, usługa Assistance – zakres terytorialny Polska. Zamawiający nie będzie
ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się dodatkowych
kosztów związanych z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba że zdarzenie
spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających. Ponadto Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy
ubezpieczeniowej najwyższego poziomu, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które
może obejmować polisa. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej samochodu Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu samochód o porównywalnych parametrach technicznych z
uszkodzonym samochodem.
3) samochód zastępczy dostępny w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na
czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 24 godziny lub w każdym przypadku gdy
samochód nie będzie pozostawał do dyspozycji Zamawiającego np. w przypadku likwidacji
szkody ubezpieczeniowej); w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z
gwarancją zapewnienia samochodu o porównywalnych parametrach, roczniku nie starszym niż
rok od samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca dostarczy samochód
do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego,
4) obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko –lakiernicze w
stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne,
przeglądy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie co najmniej jednej
stacji obsługi na terenie miasta Gdańska.
5) serwis ogumienia – wymiana sezonowa opon przed każdym sezonem (opony letnie i zimowe
uznanego producenta, tzn. dla samochodów o parametrach określonych powyżej, składowanie
opon nieużytkowanych, jeden punkt serwisowy na terenie miasta Gdańska. Ponadto opony
powinny zapewnić odpowiednio do klasy samochodu poziom standardu bezpieczeństwa.
Opony powinny być wymieniane adekwatnie do zużycia, jednak nie rzadziej niż po przejechaniu
40 tysięcy km.
6) usługa holowania samochodu,
7) stacja obsługi na terenie miasta Gdańska.
3. Oferowane samochody osobowe muszą być w dniu podpisania protokołów przekazania
sprawdzone pod względem technicznym i gotowe do użytkowania, wyposażone w apteczkę,
gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę ostrzegawczą.
4. Samochody osobowe będą wykorzystywane do przewozu osób. Kierowcami tych samochodów
będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego.
5. Zamawiający szacuje ilość przejechanych kilometrów na poziomie 48.000 km na wszystkie
samochody, w całym okresie obowiązywania Umowy.
6. Zamawiający nie będzie ponosił innych kosztów niż opłatę za najem.
7. Zwrot samochodów nastąpi w terminie do 3 dni od dnia będącego ostatnim dniem najmu
samochodów na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w miejscu wskazanym przez
Wykonawcę w mieście Gdańsk.

