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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup fabrycznie nowego samochodu z izotermą”. 
 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany w 2018 roku, kompletny, 
wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem 
przekazania z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej 
pracy. 
Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta 
obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień 
gwarancyjnych. 
Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być 
przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
Oferowany samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce 
przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne 
wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r. poz. 
1260 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym dotyczących przewozu 
osób niepełnosprawnych. 
 
 

Lp. Minimalne i maksymalne parametry techniczne i wyposażenia 
I. DANE OGÓLNE 
1. Rok produkcji 2018 
2. Stan licznika nie więcej niż 50 km 

3. Pojazd zapewniający możliwość jednoczesnego przewożenia min. 2 osób wraz z 
kierowcą.  

II. NADWOZIE 
1. Samochód typu Furgon 
2. Dopuszczalna masa całkowita: do 2500 kg (dla kategorii prawa jazdy „B”) 
3. Kolor nadwozia: Dowolny  
4. Drzwi boczne prawe, przesuwane do tyłu 
5. Koła na obręczach stalowych wraz z fabrycznymi kołpakami 
6. Chlapacze - przednie i tylne (4 szt.) 

III. SILNIK 
1. Rodzaj paliwa: benzyna  
2. Moc silnika min. 95 kM  
3. Norma Emisji spalin: min. w klasie EURO 6 

IV. UKŁAD NAPĘDOWY 

1. Skrzynia biegów manualna: min. 5-cio stopniowa do jazdy w przód + 1 bieg 
wsteczny 

2. Rodzaj napędu: napęd na przednią oś  
V. ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ  
1. Immobiliser  
2. Autoalarm  
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3. Centralny zamek sterowany pilotem  
VI. SYSTEMY WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY  
1. Wspomaganie układu kierowniczego 

2. 

System kontroli jazdy min.: 
– System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania  
– System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania  
– Elektroniczny system stabilizacja toru jazdy  

3. Poduszki powietrzne min.:  
– min. 1 zabezpieczająca kierowcę  

4. Czujniki parkowania: min. Tył 
VII. PRZEDZIAŁ KIEROWCY  

1. Fotel kierowcy wyposażony w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 
z zagłówkiem, regulacją wysokości i przesuwu tył-przód, pochylenia oparcia 

2. Min. ręczny sposób regulacji fotela kierowcy  

3. Siedzenie pasażera wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy 
bezpieczeństwa, z zagłówkiem, regulacją przesuwu tył-przód, pochylenia oparcia   

4. Dywaniki gumowe  
5. Gniazdo zasilania 12V 

VIII. PRZEDZIAŁ TOWAROWY 

1. Izolacja termiczna części ładunkowej, ściany, sufit, podłoga z nadkolami – 
izolowana (izolacja wewnętrzna o grubości min. 30 mm) 

2. Wzmocniona, izolowana podłoga o grubości min. 30 mm wyłożona blachą 
ryflowaną  

3. Ściany i sufit – powierzchnia wewnętrzna pokryta gładkim, łatwo-zmywalnym 
laminatem 

4. Drzwi tylne w przestrzeni ładunkowej izolowane, pokryte tym samym materiałem co 
ściany 

5. Drzwi boczne przestrzeni ładunkowej, pokryte tym samym materiałem co ściany 

6. 

Wewnętrzne wymiary izotermy min.:  
− Szerokość między nadkolami 900 mm 

− Szerokość przestrzeni ładunkowej 1200 mm 

− Wysokość przestrzeni ładunkowej 1000 mm 

− Długość/głębokość przestrzeni ładunkowej 1150 mm 

7. Oświetlenie przedziału ładunkowego  
IX. OGRZEWANIE I WENTYLACJA  
1. Klimatyzacja z regulacją min. manualną  
2. Filtr przeciwpyłkowy 
X. WYPOSAŻENIE POJAZDU 
1. Min. 1 zapasowy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania  
2. Zapasowe koło pełnowymiarowe 
3. Światła do jazdy dziennej 
4. Regulacja zasięgu przednich reflektorów 
5. Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu samochodu  
6. Trzecie światło stopu 
7. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednich drzwi  
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8. Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane  
9. Radio z odtwarzaczem, min. MP3, USB, Bluetooth, instalacją głośnikową min. 2 szt. 
10. Podnośnik  
11. Klucz do kół  
12. Apteczka samochodowa typu EURO 
13. Gaśnica  
14. Trójkąt ostrzegawczy  
15. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza  
16. Zaczep holowniczy z przodu i z tyłu 
XI. WARUNKI GWARANCJI 

1. 

Gwarancja bez limitu kilometrów, min. 24 miesiące i nie mniejsza niż oferuje 
producent na:  
- silnik i podzespoły  
- powłokę lakierniczą   
- perforację podwozia i nadwozia 
- wykonaną zabudowę izotermiczną 
oraz wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń, obejmującej 
prawidłowe funkcjonowanie samochodu  

XII. DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO 

1. 
Wraz z dostawą przedmiotu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty 
gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący 
podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji 

XIII. DOKUMENTACJA 
1. Komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji pojazdu  

2. Karta pojazdu, instrukcja obsługi, książka serwisowa oraz inne niezbędne 
dokumenty wymagane prawem w języku polskim.  

3. Wraz z pojazdem dołączyć atest PZH na wykonaną zabudowę. 
 
 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem funkcjonalności w stosunku do opisanych w 
zestawieniu.  
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