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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
I. Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu 
towarowo-osobowego dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach. 
2. Parametry techniczno - jakościowe samochodu oraz warunki gwarancji określono 
w pkt II niniejszego opisu. 
3. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV: 
    34130000 Pojazdy silnikowe do transportu towarów. 
 
II. Minimalne parametry techniczne 

Lp. 
Minimalne parametry techniczne samochodu wymagane 

przez Zamawiaj ącego 
1. DANE OGÓLNE 

1.1 Samochód dostawczy typu furgon, częściowo przeszklony 
1.2 Dopuszczalna masa całkowita auta: do 3500kg 
1.3 Fabrycznie nowy  
1.4 Rok produkcji: 2013 
1.5 Pojazd posiadający polską homologację 
1.6 Dopuszczalny kolor nadwozia: czerwony 
2. SILNIK 

2.1 Rodzaj paliwa: benzyna 
2.2 Emisja dwutlenku węgla: maksymalnie: 180 g/km 

2.3 Emisja zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów): zgodnie z normą 
Euro 5 

2.4 Pojemność skokowa silnika nie mniej niż 1200 cm 3 i nie więcej niż 1600 cm 3 
2.5 Moc silnika: nie mniejsza niż 60 KM 
2.6 Skrzynia biegów manualna: min 5 biegów + wsteczny 

2.7 

Zużycie paliwa (l/100km): 
Cykl miejski – max. 10,5 
Cykl pozamiejski – max. 6,5 
Cykl mieszany – max. 8,0 

3. WYMIARY 
3.1 Długość zewnętrzna nadwozia nie mniejsza niż 4200 mm  

3.2 Szerokość zewnętrzna nadwozia nie mniejsza niż 1800 mm 
3.3 Wysokość zewnętrzna nie mniejsza niż 1800 mm 
3.4 Wysokość progu załadunku max. 550 mm bez obciążenia 

3.5 

Wymiary przestrzeni ładunkowej po adaptacji: 
- długość min. 1700 mm 
- szerokość min. 1100 mm 
- wysokość min. 1200 mm 

3.6  Ładowność użytkowa z kierowcą mim. 650 kg                              
3.7 Liczba miejsc w kabinie łącznie z kierowcą: 2 
3.8 Drzwi przesuwne do przedziału ładunkowego z prawej strony, przeszklone  
3.9 Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane na boki 
4. BEZPIECZEŃSTWO 

4.1 System ABS i ESP 
4.2 Układ kierowniczy ze wspomaganiem 
4.3 Poduszka powietrzna min. po stronie kierowcy i pasażera 
4.4 Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 
4.5 Centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku lub z pilota 
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4.6 Immobiliser 
4.7 Autoalarm 
4.8 Trzecie światło STOP 
4.9 Zagłówki siedzeń z regulowaną wysokością 
5. WYPOSAŻENIE 

5.1 Elektryczne sterowanie szyb przednich 
5.2 Radio CD i zestaw głośników 
5.3 Układ klimatyzacji w kabinie pasażerskiej (minimum manualna) 
5.4 Gaśnica 
5.5 Trójkąt odblaskowy 
5.6 Dywaniki gumowe w przedziale pasażerskim 
5.7 Tapicerka siedzeń z tkaniny w kolorze ciemnym + komplet pokrowców 
5.8 Minimum dwa komplety oryginalnych kluczyków 
5.9 Pełnowymiarowe koło zapasowe + standardowy zestaw do wymiany kół 
5.10 Dodatkowy komplet opon zimowych 
5.11 Apteczka pierwszej pomocy 
6. DODATKOWO WYMAGANE 

6.1 
Stała przegroda z centralnie umieszczoną szybą, trwale i szczelnie oddzielająca przedział 
kierowcy od przedziału do przewozu ładunku. Szczelność przegrody musi umożliwiać 
mycie i dezynfekcję przestrzeni ładunkowej. 

6.2 

Ściany i dach wypełnione izolacją poliuretanową, pokrytą wytrzymałym, odpornym na 
ścieranie, wpływy chemiczne i zmywalnym materiałem wykonanym z włókna szklanego 
utwardzonego żywicą poliestrową. Wykonanie powierzchni ścian i dachu musi pozwalać 
na ich łatwe mycie i dezynfekcję. 
Fabryczne przeszklenia furgonu bez zabudowy 

6.3 
Podłoga wraz  z nadkolami wyizolowana, pokryta aluminiową blachą ryflowaną z min. 6 
punktami kotwiczenia ładunku. Izolacja podłogi musi pozwalać na mycie i dezynfekcję 
przestrzeni ładunkowej. 

6.4 Odpływ na wodę w podłodze przedziału do przewozu ładunku, umożliwiający spływ wody 
po jego umyciu 

6.5 Kratka wentylacyjna zamykana umieszczona w przegrodzie oddzielającej przedział I 
od przedziału II 

6.6 Wentylator elektryczny działający na zasadzie wyciągu. Zamontowany w przedziale 
do przewozu ładunku, ze sterowaniem z kabiny kierowcy 

7. WYMAGANE DOKUMENTY I GWARANCJA 

7.1 
Gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące na wszystkie zespoły i podzespoły 
samochodu – bez wyłączeń – obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady 
materiałowe i fabryczne 

7.2 Gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 36 miesięcy 
7.3 Gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia minimum 8 lat 

7.4 Okres gwarancji rozpocznie bieg od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony 
protokołu zdawczo - odbiorczego samochodu 

7.5 Autoryzowany serwis producenta pojazdów winien znajdować się w odległości 
nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego 

7.6 Instrukcja obsługi w języku polskim 
7.7 Karta pojazdu 
7.8 Książka serwisowa 
7.9 Książka gwarancyjna 

7.10 Komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach Unii Europejskiej oraz 
niezbędnych  do rejestracji pojazdu 

 
 


