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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu 

cargo. 

 

Wymagania techniczne samochodu dostawczego typu cargo:  

1. Samochód:  

1.1. rok produkcji: min. 2019 r.  

1.2. musi być fabrycznie nowy,  

1.3. musi posiadać aktualną homologację,  

1.4. musi posiadać kartę pojazdu,  

1.5. ma odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących 

przepisach ogólnych i szczegółowych, a także posiadać niezbędne wyposażenie pozwalające 

na bezpieczne poruszenie się po drogach publiczny i odpowiadające aktualnym przepisom 

prawnym.  

1.6. ma być wykonany z części, zespołów i materiałów dostępnych w sieci serwisowej na terenie 

miasta Krakowa lub na terenie sąsiadującej gminy, 

1.7. musi posiadać hak holowniczy, 

1.8. musi posiadać zatankowane do pełna zbiorniki. 

2. Silnik samochodu ma spełniać wszystkie aktualnie obowiązujące kryteria dotyczące norm 

ekologicznych i bezpieczeństwa dla danego typu pojazdów dopuszczonych do ruchu w UE, 

szczególnie dotyczących: 

2.1 Zużycie energii, 

2.2. Emisja tlenków węgla, 

2.3. Emisja tlenków azotu, 

2.4. Emisja cząstek stałych, 

2.5. Emisja węglowodorów, 

3. Wymagane jest aby Zamawiający był pierwszym zarejestrowanym właścicielem oferowanego 

samochodu.  

4. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta oferowanego samochodu w zakresie sprzedaży 

i serwisu.  

5. Szczegółowe wymagania techniczne i technologiczne dotyczące samochodu:  

5.1. Dopuszczalna masa nie przekraczająca 3500 kg  

Ładowność użytkowa powyżej 700 kg 

Długość zewnętrzna min. 4400 mm  

5.2. Kolor biały.  

5.3. Kabina kierowcy dwuosobowa, z klimatyzacją co najmniej manualną, ogrzewana od układu 

chłodzenia z gniazdem zapalniczki.  

5.4. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane.  

5.5. Elektrycznie sterowane szyby przednie.  

5.6. Silnik benzynowy o zapłonie elektronicznym:  

a) minimalna pojemność silnika 1,4 cm3  

b) minimalna moc silnika 95 KM  

c) emisja spalin co najmniej Euro 6  

5.7. Skrzynia biegów manualna.  

5.8. Wymogi bezpieczeństwa   

a) hamulce tarczowe przednie i tylne wzmocnione, 

b) system ABS, ESC, ASR, 

c) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, 

d) 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, 

e) gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa. 

5.9. Układ zabezpieczający przed kradzieżą, immobiliser.  

5.10. Centralny zamek sterowany pilotem.  
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5.11. Korek wlewu paliwa zamykany na klucz lub zabezpieczony dostęp do wlewu paliwa w inny 

skuteczny sposób. 

5.12. Część ładunkowa:  

a) minimalna długość części ładunkowej 1800 mm  

b) minimalna wysokość części ładunkowej 1270 mm  

c) minimalna szerokość części ładunkowej 1700 mm 

d) drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone z zamkiem ryglowym z możliwością blokady przy 

pełnym otwarciu, wyłożone wewnątrz płytą laminowaną;  

e) podłoga wykonana z antypoślizgowej sklejki gr. min. 9 mm niechłonącej wilgoci  

z powierzchnią antypolizgową;  

f) boki auta zabezpieczone płytą PCV gr. min. 4 mm;  

g) trwała przegroda z blachy;  

h) po lewej stronie (kierowcy) części ładunkowej zamontowany moduł Bott Vario lub inny  

o nie gorszych parametrach z szafką warsztatową o wymiarach zewnętrznych: długość 

1250mm-1300mm, głębokość 320-340 mm, wysokość 950-1050 mm; opis szczegółowy 

szafki - Próg ograniczający montowany nad płytą podłogową długości ok. 1250 mm 

wykonany w formie szyny transportowej. Uchylna klapa aluminiowa wysokości 200 mm 

zamontowana tuż nad progiem ograniczającym długości ok. 1250  mm. W odległości około 

450 mm od podłogi zamontowana aluminiowa półka z aluminiową klapą wys. min. 200 

mm. długości ok. 1250 mm, powyżej zamontowane dwie aluminiowe wanny długości ok. 

1250 mm ze stałym progiem przednim i tylnym. Jedna z wanien wyposażona w komplet 5 

kuwet z przeźroczystym frontem. Druga z wanien wyposażona w matę antypoślizgową i 

dwie przesuwne przegrody.  

i) po prawej stronie (pasażera) części ładunkowej za bocznymi drzwiami na tylnym nadkolu 

zamontowany moduł Bott Vario lub inny o nie gorszych parametrach, szafka warsztatowa 

o wymiarach zewnętrznych długość 750-800mm, głębokość 320-340mm, wysokość 950-

1050 mm. Opis szczegółowy szafki warsztatowej (od dołu). Próg ograniczający montowany 

nad płytą podłogową długości ok. 750 mm wykonany w formie szyny transportowej; 

Uchylna klapa aluminiowa zamontowana tuż nad progiem ograniczającym długości ok. 750 

mm, wys. min. 200 mm. W odległości 450 mm od podłogi zamontowany element 

konstrukcyjny szafki wykonany w formie szyny transportowej. Powyżej zamontowany blok 

z szufladami. Szuflady wyposażone w stalowy dwupunktowy zamek zatrzaskowy 

zabezpieczający przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy. Szuflady na prowadnicach 

teleskopowych 100 % wysuwu. Fronty szuflad wykonane z aluminium. Wysokość frontów 

szuflad: 3 x 100 mm, 1 x 125 mm. Jedna z szuflad wyposażona w pojemniki z tworzywa 

sztucznego, druga z szuflad wyposażona w 3 ścianki odgradzające. Wszystkie szuflady 

wyposażone w matę antypoślizgową. Na górze modułu zamontowana aluminiowa wanna 

ze stałym frontem przednim i tylnym, wanna wyposażona w przesuwaną przegrodę.  

j) w tylnej części ładunkowej (na drzwiach dwuskrzydłowych) zamontowany kącik czystości 

z pojemnikiem na wodę 10L, dozownikiem mydła w płynie i uchwytem na ręcznik 

papierowy;  

k) na ścianie grodziowej zamontowana szyna transportowa plus pas 3m z grzechotką.  

l) dodatkowo dostarczenie 2 pasów 3,5 m z grzechotką pasujących do elementów 

konstrukcyjnych modułów. 

5.13. Układ kierowniczy ze wspomaganiem z regulacją wysokości kierownicy.  

5.14. Zamontowana na belkach: z przodu pojazdu galeria sygnałowa stroboskopowa LED, koloru 

pomarańczowego, załączana z kabiny kierowcy. Możliwość załączania jednocześnie dwóch 

sygnałów jak również osobno lewego oraz prawego  

5.15. Zamontowane światła przeciwmgielne.  

5.16. Zamontowane fabryczne światła do jazdy dziennej; 

5.17. Zamontowane fabrycznie czujniki parkowania tylne.  

5.18. Zawieszenie pojazdu wzmocnione fabrycznie.  

5.19. Samochód ma zostać wyposażony w :  
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a) dodatkowy komplet nowych opon zimowych o parametrach zgodnych z homologacją 

pojazdu i rozmiarze zgodnym z oponami letnimi, nie starszych niż jeden rok klasy 

premium, w dniu odbioru pojazdu;  

b) czujnik temperatury zewnętrznej  
c) dodatkowy trzeci kluczyk z pilotem;  

d) fabryczne radio, złączem USB i zestawem głośnomówiącym bluetooth,  

e) pokrowce na siedzenia z materiałów łatwo zmywalnych;  

f) dywaniki gumowe;  

g) pełnowymiarowe koło zapasowe; 

h) kołpaki; 

i) Klamka(i) wewnętrzna(e) w części ładunkowej dla nadwozia typu furgon; 

j) Wzmocniony alternator;  

 

 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, marki, 

znaku towarowego w zapytaniu ofertowy należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych – jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy 

materiałów i wyrobów zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie 

gorszej jakości niż opisane w zapytaniu ofertowym. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest 

równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym 

ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry 

techniczne i użytkowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały 

(wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście 

równoważne.  


