
Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Dzierżawa samochodu ciężarowego -  śmieciarki do przewozu nieczystości 
stałych -  odpadów komunalnych”.

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie, ul. Śląska 36, 66-620 Gubin. 
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa samochodu ciężarowego -  śmieciarki do przewozu 
nieczystości stałych -  odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 1201, 2401 i 11001 
na potrzeby PUM Sp. z o.o. w Gubinie

Opis przedmiotu dzierżawy:
1. Wymagane parametry techniczne pojazdu:

a) rok produkcji podwozia i zabudowy śmieciarki: min. 2012 rok
b) pojemność skrzyni ładunkowej: min 19m3
c) liczba osi: 3
d) dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 26 ton
e) ładowność pojazdu: min 10 ton
f) moc silnika: min. 280 KM

2. Wydzierżawiający zobowiązuje się na własny koszt do zapewnienia i zorganizowania 
kompleksowej obsługi pojazdu w zakresie:

a) zawierania umów ubezpieczenia,
b) wykonywania okresowych przeglądów technicznych, w tym wymiana olejów, płynów, 

filtrów, itp.
c) wykonywania napraw serwisowych i innych napraw,
d) rozliczania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych,
e) przeprowadzania na swój koszt obowiązkowych badań technicznych samochodu 

będącego przedmiotem umowy.

3. Wydzierżawiający pokrywa wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu, za 
wyjątkiem kosztów:

a) uszkodzeń elementów mechanicznych podwozia jak i zabudowy śmieciarki 
powstałych z winy kierowcy uprawnionego do użytkowania pojazdu w imieniu i na 
rzecz Dzierżawcy,

b) wymiany olejów, płynów, filtrów, ogumienia (dotyczy w przypadku uszkodzenia 
pojazdu powstałego podczas eksploatacji tego pojazdu),

c) paliwa, płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek, piór wycieraczek,
d) winiet (ViaToll) oraz innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były 

znane w dniu podpisywania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę 
przy kalkulowaniu stawki wynagrodzenia,

e) chlapaczy, odtworzenia zagubionych kluczy, tablic rejestracyjnych, dowodu 
rejestracyjnego i kosztów odtworzenia innych utraconych części wyposażenia 
pojazdu,

f) mandatów karnych.

4. Wydzierżawiający wyraża zgodę na montaż urządzeń GPS, monitorujących aktualną 
lokalizację, ruch, postoje oraz rozładunek pojazdu w wydzierżawionym pojeździe w okresie 
dzierżawy pojazdu.

5. Wydzierżawiający zapewni, aby pojazd posiadał pełny zakres ubezpieczenia OC, AC 
i NNW zwalniające Dzierżawcę i użytkownika pojazdu od odpowiedzialności w przypadku 
kolizji i kradzieży.



6. Dzierżawca zobowiązany jest do wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi 
codziennej pojazdu, tj.

a) sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego,
b) sprawdzanie poziomu oleju w silniku,
c) kontrola ciśnienia w ogumieniu i jego stanu,
d) sprawdzanie działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
e) uzupełnianie poziomu płynu do spryskiwaczy,
f) utrzymywanie pojazdu w należytej czystości.

7. Dzierżawa pojazdu obejmuje okres 10 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

8. Dostarczenie przedmiotu dzierżawy, tj. samochodu ciężarowego -  śmieciarki nastąpi 
do dnia 15 maja 2020r. do godz. 14.00

Gubin, dnia 08.04.2020r.
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