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Tom III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Zakup samochodu osobowo dostawczego” 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowo dostawczego według poniższej 

specyfikacji: 

 

1 Nadwozie typu „furgon” w pełni przeszklone, 9 miejscowe (1+8), trzy rzędowe. I rząd dzielony z 
fotelem kierowcy i kanapą dla dwóch pasażerów. Rzędy II i III kanapy dla trzech pasażerów 
każda. Rzędy II i III z możliwością szybkiego demontażu w celu powiększenia przestrzeni 
ładunkowej.  Siedzenia kierowcy i pasażerów wyposażone w trzypunktowe, bezwładnościowe  
pasy bezpieczeństwa z napinaczami, oraz zagłówki. Fotel kierowcy z regulowaną wysokością, 
oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Wszystkie siedzenia tapicerowane. 

2 Przestrzeń ładunkowa bez przegrody, o minimalnej długości 1200 mm przy zamontowanych 
wszystkich miejscach siedzących, 2100 mm przy zdemontowanym III rzędzie i 3100 mm przy 
zdemontowanym rzędzie II i III. Minimalna wysokość przestrzeni ładunkowej 1700 mm. 
Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej 1800 mm. Minimalna szerokość między tylnymi 
nadkolami 1200 mm. 

3 Drzwi boczne pasażerów II i III rzędu przesuwne, z prawej strony pojazdu, o minimalnej 
szerokości 1200 mm, zapewniające pełny dostęp dla pasażerów rzędu II i III. Minimalna 
wysokość drzwi bocznych 1700 mm. 

4  Drzwi tylne dwuskrzydłowe, oszklone, o minimalnej szerokości w świetle 1500 mm i minimalnej 
wysokości w świetle 1700 mm. Maksymalna wysokość progu załadowczego przy pojeździe bez 
obciążenia 530 mm. 

5 Całkowita długość pojazdu nie przekraczająca 5500 mm, szerokość pojazdu bez lusterek 
bocznych do 2050 mm, wysokość pojazdu bez obciążenia do 2550 mm 

6  Nadwozie w kolorze białym. 

7  Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu do 3500 kg. 

8 Silnik z zapłonem samoczynnym o maksymalnej pojemności skokowej do 2200 - 2300 i mocy 
maksymalnej minimum 130 kM. Norma emisji spalin minimum Euro 5 

9 Skrzynia biegów manualna, sześć biegów w przód i jeden w tył. 

10 Pełnowymiarowe koło zapasowe przechowywane w przystosowanym do tego schowku, nie 
zmniejszające przestrzeni załadunkowej. 

11 Zamontowany komplet ogumienia letniego, oraz dodatkowy komplet ogumienia zimowego. 
Ogumienie nie starsze niż 12 miesięcy w chwili zakupu. 

12 Zamontowany hak holowniczy z homologacją EC lub ECE, z systemem szybkiego demontażu, 
wraz z wymaganą instalacją elektryczną, przystosowany do udźwigu minimum 750 kg. 

13 Maksymalna dopuszczalna całkowita masa przyczepy bez hamulca minimum 750 kg. 

14 Radio odtwarzacz z instalacją głośnikową i antenową 

15 Centralny zamek sterowany pilotem oraz Immobilizer . 

16  Szyby pasażera drugiego rzędu uchylne, szyby tylne podgrzewane 

17 Boczne lusterka regulowane elektrycznie oraz podgrzewane 

18 Poduszka powietrzna kierowcy  

19  Układ hamulcowy wyposażony w ABS z EBD 

20 Elektrycznie sterowane szyby przednie. 

21 Podłoga w całej przestrzeni osobowej i bagażowej z łatwo zmywalnego wodoodpornego 
tworzywa lub materiału podobnego (PCV, Guma lub laminat,) 



22 Ściany kabiny pokryte łatwo zmywalnym odpornym materiałem takim jak PCV lub okładzina 
tapicerowana. 

23 Podsufitka tapicerowana 

24  Wspomaganie kierownicy 

25 Klimatyzacja manualna obejmująca kabinę kierowcy i część pasażerską. 

 

 

 

II. POZOSTAŁE INFORMACJE 
1. Obowiązki Dostawcy: 

1) Dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby wykonawcy wraz z dokumentami 
umożliwiającymi rejestrację pojazdu. 
2) Dołączyć do przedmiotu zamówienia: 

- instrukcję użytkowania i bezpiecznej eksploatacji pojazdu i pozostałych elementów 
wyposażenia, 
- dokumenty (certyfikaty) potwierdzające, zgodność z obowiązującymi normami i przepisami 
3) Zapewnić przeszkolenie minimum czterech osób, wskazanych przez Zamawiającego, w 

zakresie eksploatacji pojazdu 
 

2. Gwarancja 

1) Minimalne wymagane warunki gwarancji to: 

 24 miesiące na podzespoły mechaniczne 

 36 miesięcy na wady powłoki lakierniczej 

 84 miesiące na perforacje nadwozia 
 

2) Na naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji element, okres udzielonej gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego, wskutek awarii, usterki lub wady elementu Zamawiający 
nie mógł z niego korzystać. 
3) Termin gwarancji liczony jest od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia 
przez Zamawiającego przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony. 
4) Podjęcie czynności zmierzających do usunięcia usterki lub wady, nastąpi w ciągu 48 godzin 
od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia: pisemnie, mailowo lub faxem. 
5) Maksymalny czas usunięcia usterki lub wady wynosi 14 dni. Może on zostać wydłużony 
jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 
III. Informacje dodatkowe 

1. Koszt transportu (dostawy) przedmiotu umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
ponosi Wykonawca. Koszty te należy uwzględnić w cenie ryczałtowej podanej w ofercie. 
2. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub 
równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych których 
zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje 

standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. 
3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia opisany został za pomocą 
norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym 
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie 
stosownych dokumentów ,potwierdzających spełnienie wymagań. 


