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Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZP/23/2015/R 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zwany dalej „SOPZ”) 

(po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) 
 
 

w postępowaniu na dostarczenie mobilnego zestawu promocyjnego w zakresie promocji 

Wschodniego Szlaku Rowerowego – Greenvelo 

 

W odniesieniu do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,  dla czynności przewidzianych  

do realizacji przez wykonawcę przyjęto pisownię „Wykonawca”. 

KOD CPV 34110000 – 1 – samochody osobowe 

KOD CPV 79340000-9 – inne usługi promocyjne 

Wymogi Zamawiającego związane z realizacją usługi: 

I. Zakres przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest najem, w tym również dostarczenie, dostosowanie i 

wyposażenie samochodu osobowego typu kombi do realizacji działań promocyjnych, 

realizowanych w ramach projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.  

2) Najem samochodu polegać będzie  na oddaniu do używania na okres od 1 sierpnia do 31 

grudnia 2015 roku jednej (1) sztuki fabrycznie nowego, nieużywanego (nie noszącego 

śladów użytkowania) samochodu osobowego typu kombi o następujących danych 

technicznych i wyposażeniu: 

a) Rok produkcji nie starszy niż 2013, 

b) Nadwozie typu kombi z homologacja osobową: 

i.  o wymiarach nie mniejszych niż: 

 Długość: 4650 – 4750 mm 

 Wysokość: 1450 – 1550 mm 

 Szerokość: 1800 – 1900 mm 

ii. Kolor nadwozia: każdy, z preferencją dla koloru: biały, 

iii. Liczba drzwi – 5, 

iv. Relingi dachowe z poprzeczkami do zamontowania uchwytów rowerowych , 

v. Nośność dachu od 75 kg, 



 
 

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

 

vi. Zderzaki w kolorze nadwozia, 

vii. Składane podgrzewane lusterka zewnętrzne, 

viii. Hak holowniczy odpinany (automatyczny – na kluczyk lub pokrętło) 

b) Wnętrze: 

i. Liczba miejsc siedzących 5, 

ii. Klimatyzacja z oddzielnym systemem nawiewu dla pasażerów siedzących z tyłu 

iii. Radio z odtwarzaczem CD wraz z podłączonymi wejściami typu usb oraz aux-in 

iv. System nawigacji satelitarnej, 

v. Komputer pokładowy, 

vi. Podłokietnik między przednimi fotelami wraz ze schowkiem 

vii. Klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem wraz z 

podświetleniem  

viii. Pojemność bagażnika min.  600 L/ po złożeniu oparć min. 1700 L, 

ix. Przestrzeń bagażnika z możliwością zasłonięcia go roletą oraz oddzielnym 

podświetleniem, 

x. Gniazdo 12 V w bagażniku, 

xi. Dopasowana wykładzina ochronna bagażnika, 

xii. Elektryczne sterowanie szyb przednich i tylnych, 

xiii. Składane oparcie tylnej kanapy wraz z podłokietnikiem, 

xiv. Komplet gumowych dywaników dopasowanych do modelu samochodu; 

c) Silnik diesel: 

i. o mocy nie mniejszej niż 66 kW i pojemności nie mniejszej niż 1500 cm3, 

ii. standard emisji zanieczyszczeń: co najmniej EURO 5, 

d) Skrzynia biegów – manualna, 

e) Systemy bezpieczeństwa i wspomagania prowadzenia samochodu typu (co najmniej): 

i. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,  

ii. dynamiczny system stabilizacji pojazdu,  

iii. system kontroli trakcji, 

iv. wspomaganie układu kierowniczego, 

v. Immobiliser, 
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vi. Autoalarm, 

vii. centralny zamek z system zdalnego sterowania, 

viii. Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, z możliwością 

dezaktywacji poduszki pasażera, 

ix. Światła do jazdy dziennej, 

x. Reflektory halogenowe, 

xi. System kontroli ciśnienia w oponach. 

f) Inne: 

i. komplet felg aluminiowych 

g) Samochód będzie ubezpieczony przez okres trwania najmu od daty zakupu pakietem w 

następującym zakresie: 

i. Odpowiedzialność cywilna (dowolny kierujący), 

ii. Auto Casco (Unia Europejska i kraje sąsiadujące) bez udziału własnego, 

iii. Assistance (Polska) w zakresie minimalnym: 

 holowanie, 

 zmiana koła, 

 zatrzaśnięcie kluczy, 

 dowóz paliwa, 

 pokrycie kosztów noclegu, 

 samochód zastępczy. 

i) Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację: 

i. oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim; 

ii. książkę gwarancyjną; 

iii. kartę pojazdu, 

iv. książką przeglądów serwisowych. 

j) Wykonawca wskaże miejsce serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; 

h) Dostawa samochodu, koszty sprawdzenia, jazda próbna obciążają w całości 

Wykonawcę. 

i) Dostawa samochodu odbędzie się na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

znajdujące się w Kielcach i na koszt Wykonawcy. 

j) Wykonawca wskazuje, że samochód jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i 

prawnych. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych 

przedmiotu Umowy, istniejących z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili 
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odbioru przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego do ich usunięcia.  

k) Wykonawca przed wydaniem samochodu Zamawiającemu wykona: 

i. Niezbędne przeglądy, które odnotuje w książce przeglądów serwisowych, 

ii. Pierwsze uruchomienie pojazdu, 

iii. Przed upływem okresu gwarancji dokona bezpłatnego przeglądu samochodu i 

usunie stwierdzone usterki wynikające z gwarancji, nie dotyczy to płatnych 

przeglądów eksploatacyjnych wynikających z zasad gwarancji producenta. 

3) Dostosowanie samochodu polegać będzie na całkowitym oklejeniu samochodu foliam i: 

ploterową, OWV, wylewaną z laminatem. Dostosowanie obejmować będzie: 

a) przygotowanie 3 projektów oklejenia pojazdu do wyboru Zmawiającego. Projekty 
graficzne oklejenia muszą być zgodne z Księgą Tożsamości Marki Szlaku (link do 
dokumentu http://greenvelo.pl/pl/pliki_do_pobrania). Projekty graficzne zostaną 
przedstawione Zamawiającemu nie później niż do 7 dni od dnia podpisania umowy. 
Po wyborze projektu Zamawiający ma możliwość wprowadzania propozycji zmian. 
Zastosowane materiały muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych, 
odbarwienia w wyniku działania promieniu UV, odklejenia, zmiany wynikające z 
utrzymania powłoki w należytej czystości. Po naniesieniu, pod powierzchnią folii 
niedopuszczalne są nierówności, zagniecenia, pęcherzyki powietrza. Zamawiający nie 
przyjmie również zamówienia jeśli elementy zostaną naniesione asymetrycznie 
względem siebie (przesunięcia) lub elementy będą niezgodne z zaakceptowanym 
przez Zamawiającego projektem graficznym. Projekty powinny uwzględniać również 
obowiązki w zakresie promocji wynikające z wytycznych Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

b) oklejenie wszystkich elementów karoserii, zderzaki, lusterka, wszystkie tylne szyby; 
minimalna powierzchnia oklejenia pojazdu to 8 m2; 

4) Wyposażenie samochodu obejmuje: 

a) bagażniki dachowe aluminiowe z możliwością zamocowania 4 rowerów trekkingowych 

(koła do 29 cali) wyposażone w zabezpieczenie antykradzieżowe (zamykane na 

kluczyk) charakteryzujące się dopuszczalną prędkością co najmniej 80 km/h; objęte 

gwarancją co najmniej 12 mięsięcy – 4 sztuki; 

b) namiot 4x4 m – 4-nożny, pneumatyczny– 1 sztuka: 

 w kolorze białym lub jasno zielonym (zbliżonym do kolorów wskazanych w Księdze 

Tożsamości Marki), wykonanym z wytrzymałej na rozdarcia tkaniny poliestrowej, 

dodatkowo  powlekanej PVC, co pozwala na łatwe usuwanie ewentualnych 

zabrudzeń; 

 z częściowym oklejeniem lub nadrukiem (logo, hasło promocyjne,  strona internetowa, 

elementy łańcucha zgodnie z Księgą Tożsamości Marki), wykonanym na namiocie 

nadrukiem solwentowym w całości, zalaminowanym dodatkowo przed działaniem 

promieni UV oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi; Wykonawca przedstawi 3 

projekty graficzne oklejenia lub nadruku do akceptacji przez Zamawiającego w ciągu 

3 dni od chwili zawarcia umowy przez Zamawiającego, uwzględniające propozycje 

poglądową Zamawiającego – Załącznik nr 1 do SOPZ;   

 z kompletem osprzętu do montażu i transportu (wentylator / dmuchawa, śledzie, linki, 

spakowany w solidną torbę transportowa, łatki do zaklejania ew. uszkodzeń powłoki). 

Namiot musi mieć możliwość rozłożenia po podłączeniu do gniazda 12V w 

http://greenvelo.pl/pl/pliki_do_pobrania
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samochodzie; Akcesoria dodatkowe: oświetlenie halogenowe podwieszane wewnątrz 

namiotu oraz obciążniki piaskowe pozwalające na montaż namiotu na betonie i innych 

twardych powierzchniach  

 objęty gwarancją co najmniej 12 miesięcy; 

c) składane stojaki na materiały informacyjno-promocyjne o konstrukcji z profili 

aluminiowych, model składany, z możliwością jednostronnej lub dwustronnej 

prezentacji ulotek, z co najmniej 6 półkami pleksi na katalogi i ulotki w formacie A4; 

objęte gwarancją co najmniej 12 miesięcy – 3 sztuki 

5) Wykonawca zapewni także pokrycie kosztów paliwa w formie bezgotówkowej do limitu 20 
tys. km w ramach co najmniej 1 sieci stacji paliwowych na terenie Polski, której liczba stacji 
jest nie mniejsza niż 450. 

6) Wykonawca zapewni obsługę mobilnego zestawu promocyjnego podczas realizacji co 
najmniej 20 wybranych wydarzeń promocyjnych, określonych Załącznikiem nr 1 do SOPZ, 
w zakresie: 

a) bieżącej obsługi samochodu w zakresie eksploatacyjnym i gwarancyjnym; 
b) rozkładania i przytwierdzania namiotu, stojaków oraz innych elementów wchodzących 

w skład finalnego zestawu promocyjnego zaoferowanego przez Wykonawcę; 
c) pakowania, wypakowania i dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych, 

zwłaszcza wydawnictw. 

7) Przewidywany czas realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) dostarczenie przedmiotu zamówienia do użytkowania - od dnia zawarcia umowy najpóźniej do 
3 sierpnia 2015 roku. 

b) udostępnienie przedmiotu zamówienia do działań promocyjnych – najpóźniej od 3 sierpnia do 
31 grudnia 2015 r. 

8) Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie obowiązującymi normami oraz 
zasadami sztuki oraz uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi w działaniach 
promocyjnych tego typu oraz imprezach o charakterze turystycznym (pakiety) z 
uwzględnieniem regulacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 
Raportem z badań turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej, wytycznymi 
przygotowywanymi przez Instytucję Pośredniczącą i Zarządzającą niniejszym Programem 
Operacyjnym oraz Programem promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej 
na lata 2013-2020 (link do dokumentu http://greenvelo.pl/pl/pliki_do_pobrania). 

 

II. Sposób świadczenia usług i postanowienia końcowe 

1) W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stałej współpracy  
z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.  

2) Wykonawca ma obowiązek oznaczać wszystkie dokumenty związane z realizacją 
powierzonych zadań na zasadach określonych w wytycznych Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – poglądowy projekt graficzny oklejenia samochodu oraz oklejenia lub nadruku na 

namiocie 

http://greenvelo.pl/pl/pliki_do_pobrania

