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Opis i minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 

I Ogólne 
1. Samochód ciężarowy do 3,5 tony, fabrycznie nowy 
2. Rok produkcji 2020  
3. 6 miejsc siedzących w kabinie: 

− układ foteli przednich: 1+ 2 z zagłówkami i bezwładnościowymi pasami 
bezpieczeństwa 

− układ foteli w 2-gim rzędzie: 3 miejsca siedzące z zagłówkami i 
bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa 

4. Długość całkowita max. 6 m 
5. Długość przestrzeni ładunkowej min. 2,40 m (po zabudowie kabiny) 
6. Wysokość całkowita max. 2,6 m 

 7. Wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1,85 m 
8. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie 

II Wyposażenie wewnętrzne  
1. Pojemność silnika od 2000 cm³, diesel 
2. Moc silnika min. 160 KM 
3. Wspomaganie układu kierowniczego 
4. Komputer pokładowy 
5. Radio z zestawem głośnomówiącym i funkcją Andrioid Auto 
6. Manualna skrzynia biegów 
7. Tempomat 
8. Fotele z zagłówkami tapicerowane materiałem 
9. Fotel kierowcy z możliwością regulacji 

10. 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń  
11. Podłokietnik z przodu 
12. Podsufitka tapicerowana materiałem  
13. Kabina  oddzielona od części ładunkowej trwałą przegrodą z blachy lub plastiku  z 

centralnie umieszczoną szybą uchylną i wnęką pod 2-gim rzędem siedzeń 
14. Pólka nad głową kierowcy i pasażera 
15. Zamykany schowek w desce rozdzielczej 
16. Schowki otwarte na desce rozdzielczej i przednich drzwiach bocznych 
17. Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera 
18. Światła do jazdy dziennej  w technologii LED przód  
19. Światła mijania automatycznie włączane 
20. Oświetlenie wewnętrzne w technologii LED 
21. Szyby boczne otwierane elektrycznie 
22. Szyby przyciemniane w 2-gim rzędzie 
23. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i elektrycznie podgrzewane 
24. Klimatyzacja 
25. Czujnik temperatury zewnętrznej 
26. Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne 
27. Drzwi boczne przesuwne obudowane z przyciemniana szybą 
28. Otwieranie i zamykanie drzwi pilotem 
29. Zbiornik paliwa o pojemności min. 80 l 
30. Dywaniki gumowe z przodu w 1-wszym i 2-gim rzędzie 

III  Przestrzeń ładunkowa 
1. Podłoga ze sklejki antyposlizgowej 
2. Zabezpieczenie ścian bocznych i drzwi tylnych w przestrzeni ładunkowej  
3. Zaczepy do mocowania ładunku: po 3 w podłodze po każdej stronie i po 3 w 



ścianach bocznych 
4. Oświetlenie w technologii LED 
5. Możliwość przewozu wózka inwalidzkiego 

IV Bezpieczeństwo 
1. ABS z systemem kontroli trakcji 
2. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
3. Czujniki parkowania tył 
4. Kamera cofania 
5. Alarm samochodowy 
6. Centralny zamek sterowany pilotem 
7. Immobiliser  

V Wyposażenie zewnętrzne 
1. 4 koła z oponami letnimi i felgami stalowymi 

 2. 4 koła z oponami zimowymi i felgami stalowymi 
3. Koło zapasowe pełnowymiarowe  
4. Podnośnik samochodowy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej 

pomocy 
VI Spełnia warunki techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla 

pojazdów poruszających się po drogach publicznych, wynikające z ustawy z dnia 
20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r.  w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. ze zm.) 

VII Ma homologację wystawioną zgodnie z art. 70a – 70zm ustawy Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) 

VIII Spełnia wymogi: 
1. 
 
 
 

 

Rozporządzenia (WE) Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20.06.2007 r. w sprawie homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i utrzymania pojazdów 

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631  z 
dn.17.04.2019 r. określające normy emisji CO₂ dla nowych samochodów 
osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych  

3. Emisja zanieczyszczeń: 
- tlenków azotu (NOx) nie większa niż 125 mg/km 
- cząsteczek stałych (PM) nie większa niż 5 mg/km 
- tlenku węgla (Co) nie większa niż 740 mg/km 

IX Kolor 
Lakier biały  

X Gwarancja: 
1. co najmniej 24 mce na silnik i podzespoły  
2. co najmniej 36 mcy na lakier  
3. co najmniej 20 mcy na perforację nadwozia 

XI Warunki dostawy: 
1. 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy 
2. wydanie pojazdu nastąpi w autoryzowanym salonie we Wrocławiu 

 
 
 
 


