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1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.. >>DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ wraz z
finansowaniem w formie leasingu operacyjnego w okresie 48 miesięcy.

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej (tj. rozumiane na potrzeby tego zamówienia jako wyprodukowanej nie
wcześniej niż w 2021 r. i nieużywanej), produkowanej seryjnie zamiatarki chodnikowej wraz z przystosowanym do współpracy z
oferowaną zamiatarką produkowanym seryjnie osprzętem do całorocznego utrzymania chodników (terenów komunalnych), tj.:
- posypywarką do (żwiru, piasku, soli i mieszanki piasku z solą) wykonaną z materiału odpornego na korozję, pojemność
minimum 300 litrów;
- pługiem odśnieżnym dwulemieszowym.

1.2. Oferowany sprzęt winien być:
a) W dniu dostawy gotowy do natychmiastowego użycia (w przypadku importu sprzęt winien być oclony).
b) Objęty gwarancją przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
c) Objęty w okresie gwarancyjnym obsługą serwisową realizowaną przez wykonawcę.
d) Objęty w okresie gwarancyjnym obsługą serwisową dokonywaną w siedzibie zamawiającego i realizowaną w terminie 3 dni
roboczych od momentu zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby wykonania jakichkolwiek napraw lub innych czynności
serwisowych, a zakończenie naprawy nastąpi maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia, z zastrzeżeniem że:
- naprawy gwarancyjne winny być podjęte przez serwis w czasie nie dłuższym niż 48 godzin (w dni robocze), jeśli szacowany
czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia awarii lub specyfika technologii usunięcia
będzie wymagała naprawy warsztatowej w serwisie stacjonarnym – wykonawca własnym kosztem i staraniem dostarczy
uszkodzony sprzęt do serwisanta a na okres naprawy, a zamawiającemu udostępni nieodpłatnie sprzet zastępczy.
- po okresie gwarancji serwis sprzętu winien być możliwy do wykonania w siedzibie zamawiającego (serwis mobilny) lub
zapewniony w autoryzowanym warsztacie (serwisie stacjonarnym), zlokalizowanym w odległości nie większej niż 30 km od
siedziby zamawiającego.
1.3. Oferowany sprzęt winien mieć co najmniej parametry techniczno-eksploatacyjne odpowiednio równoważne lub nie gorsze niż:
a) Konstrukcja przegubowa, kąt skrętu co najmniej 50°.
b) Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody.
c) Dopuszczalna masa całkowita do 2,3 tony (kryterium oceny oferty).
d) Zbiornik paliwa min 40 l
e) Silnik spalinowy diesel chłodzony cieczą, moc minimalnie 25 kW.
f) Norma emisji spalin co najmniej STAGE V.
g) Rozstaw osi maksymalnie 1300 mm.
h) Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji.
i) Prędkość transportowa co najmniej - 25 km/h.
j) Tempomat.
k) Napęd hydrostatyczny na 4 koła.
l) Długość całkowita maksymalnie 3900 mm.
m) Szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1100 mm.
n) Wysokość pojazdu maksymalnie 2000 mm (bez światła sygnalizacyjnego).
o) Rozmiar opon min 12 cali.
p) Zewnętrzna średnica zawracania pomiędzy ścianami – maksymalnie 4500 mm.
q) Zbiornik wody czystej minimum 150 l.
r) Ładowność zbiornika zamiatarki co najmniej 450 kg.
s) Zbiornik na nieczystości wykonany z aluminium lub stali nierdzewnej, minimum 900 litrów pojemności nominalnej zgodnie z
normą EN 15429 (potwierdzenie załączone do oferty).
t) Wysokość opróżniania zbiornika, co najmniej 140 cm .
u) Ręczna pompa do podnoszenia zbiornika w przypadku awarii.
v) Zespół zamiatający dwu szczotkowy – szerokość zamiatania min. 150 cm sterowana z kabiny operatora, szczotki zamiatające
z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej.
w) Kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel z zawieszeniem pneumatycznym, umieszczony centralnie, ogrzewana, i
klimatyzowana, regulowana kolumna kierownicza, drzwi po obu stronach kabiny, składane podgrzewane elektrycznie lusterka
boczne, przystosowana do montażu radia cyfrowego DAB+.
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x) Lampa i akustyczny sygnał cofania.
y) Oświetlenie LED zgodne z homologacją.
z) Ręczny wąż ssawny o średnicy minimum 100 mm i długości minimum 3,5 m, automatycznie zwijany po zakończonej pracy
(kryterium oceny oferty).
aa) Myjka wysokociśnieniowa, ciśnienie min. 100 bar; wydajność min. 10 l/m; długość węża min. 10 metrów.
bb) Szerokość dyszy ssącej – co najmniej 500 mm.
cc) Kanał ssący o średnicy nie węższej niż 160 mm (kryterium oceny oferty).
dd) Poziom hałasu urządzenia maksymalnie 80 db.
ee) Certyfikat PM 2,5; PM 10 – potwierdzenie EUnited (certyfikat).
ff) System wymiany osprzętu z przodu i z tyłu maszyny bez konieczności stosowania narzędzi, kluczy itp.
gg) Termin dostawy zamiatarki – maksymalnie 30 dni (kryterium oceny oferty).
hh) Posypywarka rolkowa z tarczą rozrzucającą montowana do zamiatarki bez konieczności demontażu zbiornika na nieczystości
– pojemność co najmniej 100 litrów, rozrzut materiału min. 4 m.
ii) Pług odśnieżny dwu lemieszowy – szerokość 130 - 140 cm, wysokość 60 - 70 cm, wyposażony w plastikowe resorowany
płozy.
1.4. INNE wymagane parametry techniczno eksploatacyjne – oferowana zamiatarka musi być przystosowana do współpracy z
oferowanym przez dostawcę produkowanym seryjnie osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych:
a) Platforma ładunkowa o ładowności co najmniej – 350 kg.
b) Pług odśnieżny (sprzęt objęty aktualnym zamówieniem).
c) Posypywarka do (żwiru, piasku, soli i mieszanki piasku z solą) wykonana z materiału odpornego na korozję, pojemność
minimum 300 litrów (sprzęt objęty aktualnym zamówieniem).
d) Szczotka do usuwania chwastów.
e) Kosiarka rotacyjna – szerokość robocza - min 120 cm – maksymalnie 130 cm.
f) Szczotka walcowa - co najmniej trzy stopniowa regulacja obrotów, hydrauliczna regulacja boczna – szerokość robocza – min
125 cm – maksymalnie 135 cm.
g) Przyczepa o DMC co najmniej 1750 kg.
1.5. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy zamawiającemu:
a) Instrukcję w języku polskim.
b) Katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej jako katalog książkowy bądź w formie elektronicznej, na nośniku
cyfrowym lub na portalu dostawcy.
c) Kartę gwarancyjną.
d) Certyfikat PM 2,5; PM10.
e) Dokumenty umożliwiające poruszanie się pojazdu po drogach publicznych.
1.6. Wykonawca kalkulując ofertowe ceny jednostkowe dostaw, winien uwzględnić, co najmniej:
a) Wszystkie koszty dostawy loco siedziba zamawiającego, wraz z wszelkimi opłatami, podatkami itp. oraz kosztem transportu
z za i wyładunkiem.
b) Wszelkie koszty, jakie zostaną poniesione w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w SWZ /wraz z załącznikami i dodatkami/, powszechnie obowiązującymi przepisami, opublikowanymi
normami oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej. Dotyczy to w szczególności kosztów niewynikających bezpośrednio
z opisu przedmiotu zamówienia, ale możliwych do przewidzenia przez wykonawcę, przy dochowaniu należytej staranności.
c) Finansowanie przedmiotu zamówienia w formie leasingu operacyjnego w okresie 48 miesięcy.
d) Kwotę opłaty wstępnej (czynsz inicjalny, opłata manipulacyjna, opłata administracyjna itp.) w łącznej wysokości max. 30%
ceny netto przedmiotu finansowania, płatną w dniu zawarcia umowy lub do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.
e) Koszt ubezpieczenia majątkowego sprzętu wliczony w czynsz leasingowy.
1.6.1. Aktualne zobowiązania finansowe zamawiającego:
a) ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE: zamawiający nie posiada/posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu
(kredytów)/posiadanych gwarancji. …………………………. (jeżeli posiada to opisz wg zapisów w pliku „FORMY FINANSOWANIA
MAJĄTKU ……” który posiadasz)
b) ,0: zamawiający nie posiada/posiada inne zobowiązania finansowe w firmach leasingowych. …………………………. (jeżeli posiada to
opisz wg jw.)
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c)
d)
e)
f)
g)

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE: zamawiający nie jest/jest poręczycielem/gwarantem kredytów/umów leasingu ………………………….
(jeżeli jest to opisz wg jw.)
INNE ZOBOWIĄZANIA: w tym w szczególności instrumenty pochodne, obciążenia z tytułu wyroków sądowych i innych
postępowań egzekucyjnych – nie dotyczy/dotyczy …………………………. (jeżeli dotyczy to opisz wg jw.)
Na zamawiającym nie ciążą/ciążą zaległości podatkowe. - NIE / TAK w wysokości …………………………. zł
Na zamawiającym nie ciążą/ciążą zaległości z tytułu składek ZUS - NIE / TAK w wysokości …………………………. zł
W stosunku do Zamawiającego prowadzi się egzekucje administracyjne z tytułu należności budżetowych - NIE / TAK
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KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakości – załącznik do umowy leasingu operacyjnego)

Gwarantem jest,
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
[nazwa, NIP i adres Gwaranta]

będący dostawcą sprzętu specjalistycznego ZAMIATARKA CHODNIKOWA wskazanego w ust. 1 punkt 1.1. niniejszej
Gwarancji.
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest „KOM-LUB” Spółka z o.o. (NIP: 7770005209), ul. Niepodległości 11,
62-030 Luboń, zwany dalej Zamawiającym.

Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Karcie pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba, że
co innego wynika wprost z postanowień niniejszej Karty.
1.

Przedmiot i termin gwarancji
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje Przedmiot Umowy Leasingu Operacyjnego Nr ……… zawartej dnia …-..…-2022,
określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy Leasingu, tj. sprzęt
specjalistyczny ZAMIATARKA CHODNIKOWA z posypywarką i pługiem dwulemieszowym.
1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej gwarancji za cały Przedmiot Umowy. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, a w szczególności tych, o
których mowa w punkcie 2.2. niniejszej Karty Gwarancyjnej.
1.3. Okres gwarancji (okres rękojmi zostaje zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości) wynosi ……..
miesięcy od daty odbioru Przedmiotu umowy.
1.4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną,
o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. Obowiązki i uprawnienia stron
2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:
a) Żądania usunięcia awarii lub wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres
Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od
wad.
b) Żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści),
jakie doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad.
c) Żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w
wysokości 0,3% ceny brutto (z VAT) ZAMIATARKI, za każdy dzień opóźnienia.
d) Żądania od Gwaranta uzupełniającego odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na
wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).
2.2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:
a) Terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady
może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad.
b) Terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad.
c) Zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.b).
d) Zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.c).
e) Zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.d).
2.3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.
3. Warunki realizacji serwisu gwarancyjnego
3.1. Gwarant zobowiązany jest zapewnić w ciągu całego okresu gwarancyjnego mobilny serwis gwarancyjny w
siedzibie zamawiającego.
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3.2. Gwarant zobowiązany jest zapewnić w ciągu całego okresu gwarancyjnego stały serwis podwozia
zlokalizowany w odległości mniejszej lub równej 40 km od siedziby zamawiającego.
3.3. Gwarant zobowiązany jest podjąć naprawę gwarancyjną przez serwis w czasie nie dłuższym niż 48 godzin
(w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii lub wady i zakończyć naprawę nie później niż do upływu 14
dni od daty jej rozpoczęcia.
3.4. Jeśli szacowany czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia awarii lub/i
specyfika technologii usunięcia będzie wymagała naprawy warsztatowej w serwisie stacjonarnym –
Gwarant własnym kosztem i staraniem dostarczy uszkodzony sprzęt do serwisanta a odbiór po naprawie
nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Na okres naprawy dłuższy niż 14 dni, Gwarant udostępni
Zamawiającemu nieodpłatnie sprzęt zastępczy.
3.5. Gwarant zobowiązuje się pokrywać wszystkie koszty związane z naprawą Przedmiotu Umowy w zakresie
zalecanym, wymaganym lub zastrzeżonym do wykonania przez serwis producenta. Informacje o
czynnościach podlegających serwisowi producenta zawarte będą w instrukcjach, kartach gwarancyjnych,
dokumentacji techniczno-ruchowej lub innych dokumentach określających zasady eksploatacji Przedmiotów
Umowy.
3.6. Usunięcie wad przedmiotu umowy uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie strony
stosownego Protokółu odbioru.
3.7. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z Karty Gwarancyjnej, może stanowić podstawę do
ich wykonania przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Komunikacja
4.1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
4.2. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o
ile treść e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona przez adresata w sposób wskazany w otrzymanej
korespondencji.
4.4. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej będzie traktowane
równoważnie z jego doręczeniem.
4.5. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.6.

[nazwa i adres Gwaranta, adres e-mail]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

KOM-LUB Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń, e-mail: kom-lub@kom-lub.com.pl
[nazwa i adres Zamawiającego, adres e-mail]

4.7. O zmianach danych adresowych, o których mowa w punktach 4.5. i 4.6., Strony obowiązane są informować
się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
4.8. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

5. Postanowienia końcowe
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy leasingowej.
1. 5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający:

Gwarant:

Podpisano w imieniu Zamawiającego i opatrzono pieczęcią

Podpisano w imieniu Gwaranta i opatrzono pieczęcią

