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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Opis przedmiotu zamówienia jest przedmiotowym środkiem dowodowym oraz podstawowym 
elementem wymaganym do złożenia wraz z formularzem ofertowym. 

 
I. PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU 
 

Wymagania podstawowe dotyczące pojazdu 
 

Podwozie 
 

− Pojazd fabrycznie nowy wcześniej nierejestrowany – rok produkcji 2021. ……………… r. 

− Nadwozie typu podwozie z kabiną pojedynczą z zabudową typu wywrotka     TAK*/NIE* 

− Dopuszczalna Masa Całkowita  min. 7.000 kg,     TAK*/NIE* 

− Układ napędowy 4x2     TAK*/NIE* 

− Kolor nadwozia : pomarańczowy     TAK*/NIE* 

− Rozstaw osi pojazdu min 4000mm max 4100 mm., …………… mm 

− Homologacja – ciężarowy, trzymiejscowe;     TAK*/NIE* 

− Kabina dwudrzwiowa z trzema miejscami siedzącymi (wraz z kierowcą),     TAK*/NIE* 
 

Zawieszenie 
 

− Nośność osi przedniej minimum 2.500 kg, ………………kg 

− Nośność osi tylnych minimum 5.000 kg,  ………………kg 

− Resory tylne wielopiórowe półeliptyczne dwustopniowe z resorem pomocniczym      TAK*/NIE* 

 

Układ paliwowy 
 

− Zbiornik na CNG o pojemności minimum 240 l, …………… l 

 

Układ hamulcowy  
 

− Hamulce tarczowe TAK*/NIE* 

− Minimalny zakres systemów bezpieczeństwa: system ABS, elektroniczny układ 

stabilizacji toru jazdy (ESC)  
TAK*/NIE* 

 

Układ elektryczny 
 

− Akumulatory standardowe minimum 110 Ah  ………… Ah 

− Alternator minimum 180 A, ……… A 
 

Układ napędowy 
 

− Rodzaj paliwa CNG TAK*/NIE* 

− Pojemność silnika minimum 2,9 dm3, ………… dm3 

− Norma emisji spalin min. Euro 6, TAK*/NIE* 

− Moc maks. minimum 136 KM (101 kW), …………. KM 

− Ogranicznik prędkości 85-90 km/h, TAK*/NIE* 

 

Skrzynia biegów  
 

− Skrzynia 6-biegowa (manualna); TAK*/NIE* 

 

Koła/felgi/opony 
 

− Obręcze kół stalowe,  TAK*/NIE* 

− Pełnowymiarowe koło zapasowe, TAK*/NIE* 

− Opony minimum 16”  TAK*/NIE* 
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Kabina  
 

− Kierownica z lewej strony, TAK*/NIE* 

− Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera, TAK*/NIE* 

− Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera, TAK*/NIE* 

− Elektryczne podgrzewanie lusterek,  TAK*/NIE* 

− Lusterka zewnętrzne o wydłużonych ramionach; TAK*/NIE* 

− Dodatkowo okno z tyłu kabiny TAK*/NIE* 

 

Oświetlenie 
 

− Przednie światła przeciwmgielne, TAK*/NIE* 

− Światła do jazdy dziennej, TAK*/NIE* 

− Lampa ostrzegawcza zespolona montowana na dachu kabiny ( z napisem „EKO-
REGION”), 

TAK*/NIE* 

− Światła robocze na tylnej ścianie kabiny TAK*/NIE* 

− Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu, TAK*/NIE* 

− Lampy tylne montowane wyposażone w osłony metalowe TAK*/NIE* 

 

Wyposażenie wewnętrzne 
 

− Fotel kierowcy z regulacją wysokości, TAK*/NIE* 

− Tapicerka foteli winyl, TAK*/NIE* 

− Dywaniki podłogowe gumowe, TAK*/NIE* 

− Poduszka powietrzna kierowcy, TAK*/NIE* 

− Klimatyzacja manualna lub automatyczna, …………………… 

− Tachograf cyfrowy zgodnie z rozporządzeniem 165/2014 z dnia 04.02.2014 r. 
Parlamentu i Rady Europejskiej i załącznikiem 1C (2016/799/UE) 

TAK*/NIE* 

− Immobilizer,  TAK*/NIE* 

− Tempomat, TAK*/NIE* 

− Liczba kluczyków min. 2, ………… szt. 

− Radio cyfrowe DAB z Bluetooth zdalne sterowanie na kierownicy; TAK*/NIE* 

− Zamki drzwi - centralny zamek, TAK*/NIE* 

− Regulowana kolumna kierownicy, TAK*/NIE* 

− Oświetlenie wnętrza kabiny, TAK*/NIE* 

 
Dodatkowe wyposażenie podwozia 
 

− Fartuchy przeciwbłotne osi przedniej, TAK*/NIE* 

− Błotniki tylne wraz z chlapaczami TAK*/NIE* 

− Boczne osłony przeciw najazdowe, TAK*/NIE* 

 

Wyposażenie dodatkowe 
 

− Kliny pod koła, 2 szt., TAK*/NIE* 

− Kompletny podstawowych narzędzi, TAK*/NIE* 

− Gaśnica minimum 2kg, TAK*/NIE* 

− Trójkąt ostrzegawczy 1 szt., TAK*/NIE* 

− Apteczka pierwszej pomocy z kompletnym wyposażeniem,  TAK*/NIE* 

− Kamizelka odblaskowa 1 szt., TAK*/NIE* 
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Zabudowa 
 

− Wywrotka minimum jednostronna (tylny wyładunek),  TAK*/NIE* 

− Sterowanie wywrotu z kabiny kierowcy   TAK*/NIE* 

− Długość przestrzeni ładunkowej od 3900 do 4400 mm; ……………… mm 

− Szerokość przestrzeni ładunkowej od 2100 do 2200 mm ……………… mm 

− Burty aluminiowe lub stalowe o wysokość od 400 do 500 mm ……………… mm 

− Podłoga z blachy stalowej o gr. min. 2,5 mm ……………… mm 

− Nadstawki z siatki w ramach stalowych ocynkowanych o wysokości min. 900 mm ……………… mm 

− Nadstawki demontowane TAK*/NIE* 

− Oczka siatki o max. wielkości 30x30 mm ……………… mm 

− Haczyki na burtach podstawowych TAK*/NIE* 

− Podest roboczy z tyłu skrzyni ładunkowej TAK*/NIE* 

− Skrzynka narzędziowa TAK*/NIE* 

− Kamera umieszczona z tyłu zabudowy  TAK*/NIE* 

 
 

II. GWARANCJA 
• Minimum 12 miesięcy z bez limitu kilometrów; 
• Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem 

dodatkowym i osprzętem.  

 
 

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA 
 

1. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia. 
b) Dostarczenia kart gwarancyjnych w języku polskim; 
c) Dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu  

i wyposażenia dodatkowego. ( po 1 egz. w wersji papierowej) 

d) Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. 
świadectwo homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego 
pojazdu, karta pojazdu). 

e) Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną 
dokumentację i pozwolenia określone prawem dopuszczające samochód do 
eksploatacji; 

 
 


