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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU NKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w przetargu nieograniczonym

Zamawiający: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na leasing kołowej ładowarki teleskopowej.

J. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia:

1. Przedmiotem przetargu jest leasing operacyjny z opcją wykupu kołowej ładowarki teleskopowej.

2. Wymagania dotyczące pojazdu:

a. fabrycznie nowa, nieużywana, technicznie sprawna, wolna od wad, wyprodukowana w roku

2018, model aktualnie wytwarzany przez producenta,

b. wymagany okres gwarancji - min. 36 miesięcy lub 2 000 mth,

c. termin przekazania Zamawiającemu — do 30.11. 2018 r.

d. szczegółowy opis ładowarki, jej minimalne wyposażenie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej

SIWZ. Załącznik ten, wypełniony przez Oferenta stanowić będzie następnie załącznik do oferty,

e. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pierwszy odbiór ładowarki w Urzędzie Dozoru

Technicznego i przekazać Zamawiającemu zarejestrowaną ładowarkę z pełną dokumentacją

wymaganą przez ten Urząd.

3. Wymagania dotyczące leasingu:

a. waluta leasingu: PLN;

b. pierwsza wpłata (opłata wstępna) - 25 % wartości pojazdu, płatna po podpisaniu umowy;

c. 36 miesięcznych rat leasingu w stałej wysokości, pierwsza tata płatna w miesiącu następnym po

przekazaniu pojazdu Zamawiającemu;

d. stopa procentowa ustalona w oparciu o WIBOR JM, umowa leasingu operacyjnego zawarta

zostanie w oparciu o koszt zmienny (część odsetkowa raty leasingowej ulegać będzie zmianom

stosownie do zmian stopy WIBOR J M);

e. wartość wykupu przedmiotu leasingu — 1 % wartości pojazdu;

f. płatności realizowane będą zgodnie z umową leasingu harmonogramem (terminarzem opłat).

Wykonawca zobowiązany będzie do wyszczególnienia na fakturze wysokości raty leasingowej

w podziale na część kapitałową odsetkową. Przed rozpoczęciem uiszczania rat leasingowych

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram opłat rat leasingowych

w podziale na część kapitałową i odsetkową.

Podatek VAT naliczany będzie wg stawki urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

g. w kosztach leasingu zawrzeć należy wszelkie koszty należne Oferentowi w związku z zawarciem

i wykonywaniem umowy leasingu w tym; prowizje, kaucje, opłaty manipulacyjne, administracyjne,

J
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opłaty za zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie przez Zamawiającego, wysyłki faktur w

formie elektronicznej, koszty wydania pojazdu Zamawiającemu, ewentualnej wyceny przedmiotu

ieasingu i inne konieczne do należytego i kompleksowego wykonania usługi.

4. Zamówienie nie obejmuje ubezpieczenia pojazdu - ładowarka ubezpieczona zostanie przez

Zamawiającego w zakresie OC, Casco (Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych”

z rozszerzeniem ochrony o następujące ryzyka: ryzyko kradzieży; szkody w czasie załadunku i

rozładunku; szkody w czasie transportu; szkody w czasie samoczynnego przemieszczania się.)

w ramach kompleksowej umowy ubezpieczeniowej (aktualnie Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń

S.A.). Oferent zostanie w tej umowie wskazany jako właściciel pojazdu. Zamawiający nie będzie

obciążany przez Oferenta dodatkowymi opłatami za polisy indywidualne.

5. Zamawiający będzie ponosił koszty eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów, przeglądów oraz

koszty opłat, które mogą pojawić się w trakcie trwania umowy leasingu, a związane są
z czynnościami dokonywanymi na wniosek lub z winy Zamawiającego np. ewentualne mandaty,

wykonanie niestandardowej obsługi umowy, spóźnienia Zamawiającego z płatnościami (Tabela opłat

i prowizji Oferenta może stanowić załącznik do umowy). Koszt opłat za zgłoszenie i rejestrację

pojazdu w Urzędzie Dozoru Technicznego będzie refakturowany na Zamawiającego (bądź

ponoszony bezpośrednio przez Zamawiającego).

6. Zamawiający wymaga, by przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy i remonty odbywały się

w siedzibie Zamawiającego: Elbląg, ul. Mazurska 47, w szczególnych przypadkach w serwisie

Wykonawcy - Zamawiający wymaga, by wskazane przez Oferenta punkty (autoryzowane stacje

obsługi) zlokalizowane były na terenie Elbląga lub w odległości nie większej niż 100 km od Elbląga.

7. Zamawiający będzie miał prawo oznakowania pojazdu własnym logo, dokonania montażu

wyposażenia dodatkowego np. GPS.

8. Ładowarkę przekazać należy Zamawiającemu w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków przy

ul. Mazurskiej 47 w Elblągu. O terminie przekazania Wykonawca zobowiązany jest poinformować

Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Czynności odbioru pojazdu

potwierdzone zostaną podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru. Zamawiający może

odmówić odbioru jeżeli w przedmiocie leasingu ujawnione zostaną wady, braki lub inne

nieprawidłowości albo, jeżeli Wykonawca nie przekaże dokumentów lub nie wykona czynności

określonych niniejszą SIWZ.

9. Wraz z przekazaniem przedmiotu leasingu Wykonawca wyda Zamawiającemu dwa komplety

kluczyków, komplet dokumentów dla pojazdu (kartę/książkę gwarancyjną wraz z kartą przeglądów

pojazdu, DTR-instrukcję obsługi w języku polskim, deklarację zgodności, katalog części zamiennych,

i/lub inne wymagane prawem dokumenty pojazdu) oraz przeszkoli operatorów Zamawiającego w

zakresie budowy i obsługi pojazdu.

10. Gwarancja na przedmiot leasingu biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru pojazdu

(gwarancja zgodnie z warunkami gwarancji producenta i nie krótsza niż określona w pkt 1 .2.b.).

11. Leasingowany pojazd użytkowany będzie przez pracowników Zamawiającego.

12. Kary umowne:

a. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości:

- 10 % ceny brutto pojazdu, w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

przez Wykonawcę lub odstąpienia przez Wykonawcę albo Zamawiającego od umowy

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 0,2 % ceny jw. za każdy dzień zwłoki w przekazaniu pojazdu Zamawiającemu.
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b. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 %

ceny brutto pojazdu, w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez

Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego.

13. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz sprawozdanie F-01 za I kwartał 2018 r. stanowią załączniki

do SIWZ. Inne dokumenty Zamawiający może udostępnić na wniosek Oferenta.

2. Warunki, jakie muszą spełnić Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a. prowadzą działalność o charakterze przedmiotu zamówienia;

b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie, w tym

posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000 zł,

c. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

d. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

e. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą

wykazać się (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym

przetargu), zawarciem co najmniej 5 umów leasingu (operacyjnego lub finansowego) pojazdów.

Przez wykonanie usługi rozumie się zawarcie umowy leasingu oraz przekazanie Odbiorcy

pojazdu do użytkowania.

2. Oferenci mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. Finansujący i Sprzedawca).

Oferenci tacy:

a) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy,

b) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

c) przynajmniej jeden z nich musi prowadzić działalność, o której mowa w pkt 2.1 .a. i wykazać się

doświadczeniem opisanym w pkt 2.1 .e.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia i

dokumentów złożonych z ofertą, wymienionych w pkt 5 SIWZ.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami SIWZ dokumenty.

3. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez

takie osoby. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez

notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności kopii

przez osoby upełnomocnione).

4. Jeżeli oferta jest ofertą wspólną, to w formularzu oferty w miejscu „Oferent” ujawnić należy wszystkie

podmioty składające ofertę wspólną oraz pełnomocnika. Ofertę (i załączniki) Oferentów wspólnie

ubiegających się o zamówienie podpisuje pełnomocnik ustanowiony zgodnie z pkt 2.2.a.

Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

5. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub

czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.
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6. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” na każdej

zadrukowanej stronie dokumentu. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 3 lub 4.

7. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem

Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „leasing ładowarki - oferta”.

9. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe

otwarcie w przypadku niedokonania zalecanego oznakowania.

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Kalkulację ceny Oferent przygotowuje samodzielnie i dołącza do oferty. W kalkulacji muszą zostać

wyszczególnione:

a. opłata wstępna,

b. raty leasingowe,

c. koszt wykupu,

d. podatek VAT.

2. W kwotach jw. zawrzeć należy wszelkie koszty należne Oferentowi w związku z zawarciem

wykonywaniem umowy leasingu w tym: prowizje, kaucje, opłaty manipulacyjne, administracyjne, za

zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie przez Zamawiającego, koszty wydania pojazdu

Zamawiającemu, wysyłki faktur pocztą elektroniczną, ewentualnej wyceny przedmiotu leasingu i inne

konieczne do należytego i kompleksowego wykonania usługi.

3. Cenę oferty ustalić należy w oparciu o WIBOR lM z dnia ogłoszenia przetargu (data SIWZ).

4. W ofercie podać należy cenę oferowanej ładowarki.

5. Zawartość oferty, dokumenty wymagane:

1. wypełnione i podpisane formularze:

a. oferty,

b. specyfikacji technicznej oferowanej ładowarki,

2. kalkulacja ceny, o której mowa w pkt 4. SIWZ,

3. wzór umowy, ogólnych warunków umowy leasingu,

4. stosowne pełnomocnictwa:

- opisane w pkt 3.3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne niż uprawnione, ujawnione w KRS, CEIDG,

innym rejestrze,

- dokument ustanawiający Pełnomocnika w przypadku Oferentów ubiegających się wspólnie

o zamówienie (pkt 2.2.a. i 3.4),

5. polisa (lub inny dokument ubezpieczenia) z dowodem opłacenia składki/składek,

6. dowody (poświadczenia, referencje, protokoly odbioru pojazdów itp.) potwierdzające że usługi, o

których mowa w pkt 2.7 .e. wykonane zostały należycie.



6. Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów o następującej wadze

7. cena ładowarki - 80%

2. pozostałe koszty związane z leasingiem - 20%

Ocena oferty odbywać się będzie w następujący sposób:

ilość punktów przyznanych ofercie =X1* 80 + X2 20

gdzie:

X1 = stosunek ceny ładowarki najtańszej do ceny ładowarki w badanej ofercie

X2 = stosunek najniższych pozostałych kosztów leasingu wśród wszystkich ofert do takich kosztów

w badanej ofercie

(pozostałe koszty leasingu są ceną oferty pomniejszoną o cenę ładowarki)

UWAGA:

Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Oferent, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, gdy wybór oferty będzie prowadzić

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez

kwoty podatku.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać pocztą lub osobiście do godz. 10:00w dniu 20.07.2018 r. w Dziale Obsługi

Klienta Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 17.

8. Postanowienia umowy

1. Oferent składa z ofertą wzór umowy spełniający wymogi umowy leasingu operacyjnego wynikające

z rozdziału 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2077 poz. 2343 ze zm.).

2. Jeżeli Oferent w działalności swojego przedsiębiorstwa stosuje wzorce umowy w rozumieniu art. 384

Kodeksu cywilnego (wzór umowy, ogólne warunki umowy leasingu „ regulamin) to wraz z ofertą

składa te wzorce, przy czym Zamawiający nie jest związany przedłożonymi przez Oferenta wzorami,

w szczególności gdy są one sprzeczne z postanowieniami niniejszej SIWZ. W takich przypadkach

w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia SIWZ, co zostanie odnotowane w treści zawieranej

umowy.
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9. Inne postanowienia:

1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną,

z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
a) sprawy merytoryczne: w zakresie leasingu — Izabela Wołynko, tel. 797 003 317,

w zakresie wymagań dot. ładowarki — Sławomir Kędzierski, tel. 797 003 249,

b) sprawy formalne — Beata Adamkiewicz, te). 797 003 432.

3. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty,

spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego oraz spełnienia przez Oferenta

warunków udziału w postępowaniu, a także do uzupełnienia oferty dokumentów.

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria przyjęte w pkt 6.

5. O wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomieni zostaną wszyscy Oferenci. Wybrany Oferent

powiadomiony zostanie o terminie sposobie zawarcia umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta

zostanie wybrania uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

6. Jeżeli wybrana oferta będzie ofertą wspólną, Zamawiający może żądać złożenia umowy regulującej

współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie.

7. Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

jak również nie przewiduje możliwości żądania przez Wykonawcę zabezpieczenia wykonania umowy

w jakiejkolwiek formie (gwarancje, weksle, depozyty itp.).

8. Postępowanie prowadzi się wjęzyku polskim.

9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

11. Oferent ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty.

72. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.

13. Oferenci pozostają związani ofertą 45 dni od upływu terminu do składania ofert.

14. Zgodnie z art. 733 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz prawo

odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy jej wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego,

czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie zawarcia umowy. W takim przypadku kar

umownych, o których mOwa w pkt 1.12. lit. b. nie stosuje się.

Załączniki:

1. wymagania dot. ładowarki I specyfikacja techniczna oferowanej ładowarki

2. formularz oferty

3. sprawozdanie finansowe za 2016 r.

4. sprawozdanie F-01 za I kwartał 2018 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKT Z,ĄDU

mgr inz. A1(rkiewicz



Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr . do oferty

Specyfikacja techniczna KOŁOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ

Ładowarka teleskopowa kołowa z osprzętem dodatkowym.

Producent urządzenia

Model urządzenia:

Wymagane przez Zamawiającego Oferowane

(określić parametr, uzupełnić TAK/NIE)

J 2

Parametry podstawowe:

a)__Rok_produkcji_- 2018.

b)__Masa_całkowita ładowarki_max._7900_kg.

c)__Maksymalny_udźwig_min._3100_kg.

d)__Udźwig_na_pełnej_wysokości_min._2200_kg.

e)__Maksymalna_wysokość_podnoszenia ładunku_min._6800_mm.

f)__Maksymalny_zasięg_do_przodu_min._3700_mm.

g) Udźwig na maksymalnym zasięgu min. 1200 kg.

h) Wysięgnik teleskopowy z płynnym wysuwaniem i wsuwaniem.

Wymiary:

a) Wysokość max. 2500 mm.

b) Szerokość max. 2400 mm.

c) Długość max. 5100 mm.

Parametry techniczne:

a) Moc silnika min. 74kW (100KM)

b) Norma emisji spalin zgodna z obowiązującymi przepisami.

c) Skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna.

d) Trzy tryby kierowania ładowarką — przednie koła skrętne; obie

osie_skrętne;_koła_skrętne_tzw._tryb_„krab”.

e) Sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego

joysticka.

f)__Wybór_kierunków jazdy_w joysticku.

g)__Napęd_na_obie_osie_4x4.

h)__Zbiornik_paliwa_min._120_litrów.

i) Wspomaganie_układu_kierowniczego.

j) Hamulce główne hydrauliczne, typ wielotarczowy w kąpieli

olejowej.

k)__Hamulec_postojowy.

1) Układ_elektryczny_12V,_przewody_elektryczne_w_pancerzach
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zabezpieczających_przed_wilgocią.

________________________________

m) Układ zapewniający samopoziomowanie osprzętu podczas

podnoszenia i opuszczania ramienia.

n) Instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętu z przodu

maszyny.

_________________________________

o) Szybkozłącze ładowarkowe przednie mechaniczne.

p)__Zaczep_transportowy_oraz_gniazdo_elektryczne_do_przyczep.

________________________________

q) Ogumienie pneumatyczne rozmiar 24 cale, bieżnik typ

budowlany wzmocniony, szerokość opon min. 460mm.

r) Pełne oświetlenie sygnalizacyjne zgodne z obowiązującymi

przepisami umożliwiające do poruszania się po drogach

publicznych.

_________________________________

s) Oświetlenie robocze na kabinie z lampą sygnalizacyjno —

ostrzegawczą.

________________________________

t)__Sygnał_cofania.

________________________________

Kabina:

a)__Spełniająca_normy_ROPS/FOPS.

_____________________________

b)__Ogrzewanie.

________________________________

c)__Klimatyzacja.

_________________________________

d)__Fotel_operatora_regulowany_na zawieszeniu_pneumatycznym.

________________________________

e)__Wycieraczki_szyb_przedniej,_dachowej_i_tylnej.

________________________________

f) Lusterka_zewnętrzne_dwa_przednie_i_jedno_tylne.

________________________________

g)__Krata_ochraniająca_kabinę_operatora_na_szybie_dachowej.

______________________________

Wskaźniki w kabinie:

a)__Licznik_pracy_godzin_ładowarki.

________________________________

b)__Wskaźnik_poziomu_paliwa.

________________________________

c)__Wskaźnik_temperatury_płynu_chłodzącego.

________________________________

d)__Wskaźnik_stabilność_wzdłużnej.

_________________________________

e)__Sygnalizacja_niskiego_ciśnienia_oleju.

________________________________

f)__Sygnalizacja_wysokiej_temperatury_płynu_chłodzącego.

________________________________

Wyposażenie - osprzęt:

a) Łyżka do materiałów sypkich z wymiennym przykręcanym

lemieszem pojemność 1,5 m3

b)__Widły_do_europalet.

______________________________

c)__Widły do_słomy.

_____________________________

Wyposażenie:

a)__Apteczka.

________________________________

b)__Trójkąt_ostrzegawczy.

________________________________

c)__Gaśnica_dostosowana_do_maszyny.

_______________________________

d)__Klucz_do_kół.

_______________________________

e) Smarownica, tuba smaru.
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Zamawiający: Podpis Oferenta

Dokumenty:

a) Deklaracja zgodności z CE na oferowaną ładowarkę

teleskopową.

______________________________

b)__DTR —_instrukcja_obsługi_w_języku_polskim.

________________________________

c) Katalog części zamiennych w języku polskim lub w systemie

kodowym.

_____________________________

d)__Książka_gwarancyjna.

________________________________

Inne wymagania:

a) Przeszkolenie operatorów (pracowników Zamawiającego)

w zakresie_budowy_i_obsługi_ładowarki_teleskopowej.

______________________________

b) Ładowarka pochodzić musi od producenta lub

autoryzowanego_przedstawiciela_producenta

________________________________

c) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ładowarki

teleskopowej.

________________________________

Gwarancja:

min. 36 miesięcy lub 2000mth gwarancji.

______________________________

Termin przekazania ładowarki Zamawiającemu:

Do 30.11. 2018 r.

_________________________

Punkty (autoryzowane stacje obsługi) w których dokonywane będą

przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy i remonty — zgodnie

z pkt 1.6 SIWZ

______________________________
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