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CZEŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) dla przedmiotu 
zamówienia:  

34.10.00.00-8 – Pojazdy silnikowe 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Fabrycznie nowy samochód ci ężarowy z zabudow ą skrzyniow ą typu wywrotka 
o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t.  

2. Rok produkcji przedmiotu zamówienia - 2018r. 

3. Przedmiot umowy musi posiadać następujące parametry techniczne: 

Podwozie: 

1) podwozie o dmc - 3,5 tony typu skrzynia, 

2) masa całkowita zespołu pojazdów 7 t, 

3) pojazd nie może być prototypem ani pierwszym z serii, 

4) układ napędowy - silnik diesel 4 cylindrowy 16-to zaworowy, min. poj. 2200cm3 
z intercoolerem, min. 350 nm, dyrektywa ec euro 6 bez stosowania adblue, 

5) rozstaw osi pojazdu min. 4000 mm, 

6) zawieszenie kół przednie na podwójnych wahaczach, tylne z resorem parabolicznym, 

7) pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, 

8) układ hamulcowy z systemem abs, asr, system kontroli trakcji esp, 

9) dopuszczalne techniczne obciążenie osi przedniej min. 1 900 kg, 

10) dopuszczalne techniczne obciążenie osi tylnej min 2 200 kg, 

11) ogumienie 225/65r 16, pojedyncze na tylnej osi, 

12) zbiornik paliwa o pojemności min 95 litrów, 

13) kabina dzienna 7 osobowa - kierowcy + 6 pasażerów, 

14) fotel kierowcy amortyzowany z podłokietnikiem, 

15) fotele z zagłówkami i bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, 

16) poduszka powietrzna kierowcy, 

17) komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim, 

18) regulowana z kabiny wysokość bicia świateł, 

19) centralny zamek, 

20) tempomat, 

21) elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich, przesuwne w tylnych, 

22) regulowana kolumna kierownicy, 

23) klimatyzacja automatyczna, 

24) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne ze zintegrowanym 
kierunkowskazem, 

25) radio z bluetooth sterowane z kierownicy, 

26) okno w tylnej ścianie kabiny, 
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27) immobilizer fabryczny w kluczyku, 

28) podnośnik hydrauliczny, 

29) kliny pod koła, 

30) pełnowymiarowe koło zapasowe, rok produkcji opony 2017-2018r 

31) fabryczny komplet kluczy, 

32) homologacja na pojazd skompletowany. 

33) kolor: biały lub niebieski 

 

Zabudowa typu wywrotka 3W: 

1) zabudowa typu skrzynia otwarta o max. wymiarach 2900x2100x400 mm, 

2) rama pośrednia aluminiowa, 

3) podłoga z ze sklejki wodoodpornej o grubości min. 4mm przykręcanej do konstrukcji, 

4) burty boczne aluminiowe, anodowane, wys. min. 400 mm, 3 szt. na stronę, 

5) burta tylna aluminiowa, anodowana, wys. min. 400 mm, 

6) na przedniej burcie montowana kratownica chroniąca kabinę kierowcy z wypustami 
górnymi (ogranicznikami) do przewozu długich elementów, 

7) w obrzeżu uchwyty do mocowania pasów ładunkowych min. 4 szt./str., 

8) osłony boczne p/najazdowe , aluminiowe, anodowane na wspornikach ocynkowanych 

9) oświetlenie wg kodeksu drogowego. 

10) na tylnej burcie stopień wejściowy, 

11) błotniki i fartuchy p/błotne z tworzywa, 

12) światła wg kodeksu drogowego, 

13) błotniki z tworzywa z chlapaczami. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1) świadectwo zgodności „CE”, 

2) wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu umowy, 

3) wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

4) wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, 

5) dostarczenie wraz z przedmiotem umowy następujących dokumentów w j. polskim 
w wersji papierowej i elektronicznej:  

- instrukcja obsługi samochodu,  

- zestawienie materiałów eksploatacyjnych wraz z nr katalogowymi oraz częstotliwością 
wymiany, 

- książka gwarancyjna (obsługowa), 

 

Gwarancja:  

Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot umowy na okres 24 miesi ęcy bez limitu 
przebiegu.  


