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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg 
w Kłobucku, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012 roku.

OPIS POJAZDÓW

Data produkcji - nie wcześniejsza niż 2012 r. 
Rodzaj samochodu - Dostawczy
Klasa samochodu - Dostawczy MCV
Kolor - dowolny 

Liczba osi: - Dwie 
Typ napędu: - Przednia oś lub tylna oś

Typ silnika - Diesel wysokoprężny 
Doładowanie - Turbo 
Bezpośredni wtrysk paliwa - Common rail lub Common rail z intercoolerem
Rodzaj paliwa - Olej napędowy 

Pojemność skokowa silnika /cm3/ - od 2000 cm3 do 2300 cm3

Pojemność silnika /litry/ - od 2.0. do 2.3.

Moc silnika /kW/ - od 85 kW do 100 kW
Moc silnika /KM/ - od 115 KM do 136 KM 

Dopuszczalna emisja spalin pojazdu - co najmniej Norma Euro 5

Umiejscowienie jednostki napędowej - Przód pojazdu 

Skrzynia biegów - Manualna 

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) - Do 3500 kg
Podwozie - Przystosowane do ciągnięcia przyczep o

dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż
750 kg

Ładowność - Nie mniejsza niż 1100 kg

Rodzaj nadwozia  - Podwozie z podwójną kabiną
Zabudowa - Skrzyniowa
Parametry zabudowy - Burty skrzyni aluminiowe anodowane, podłoga z 

blachy aluminiowej ryflowanej o wzmocnionej 
wytrzymałości oraz odporności na ścieranie lub 



wodoodpornej  antypoślizgowej sklejki, 
dwustronnie foliowanej, gr. uzależnionej od 
ładowności skrzyni. Min. 6 uchwytów 
podłogowych do mocowania pasów ładunkowych.
Przednia burta skrzyni ładunkowej od strony 
kabiny stała. 
Pozostałe burty otwierane z trzech stron, 
wyposażone w zawiasy oraz zamknięcia 
burtowe. 

Wymiary zabudowy - Skrzynia o długości nie mniejszej niż 3200 mm,
szerokości nie mniejszej niż 2100 mm i wysokości 
burt 400 mm. 

Typ kabiny - Podwójna z przeszkleniem tylnego okna.  
Na tylnym oknie  kabiny od strony skrzyni 
zamontowana siatka ochronna ze stali lub materiału 
o nie gorszej wytrzymałości. 

Ilość miejsc siedzących - nie mniej niż 6
Układ siedzeń - Przód: fotel kierowcy, kanapa 2 - miejscowa dla 

pasażerów. Tył: kanapa min. 3 miejscowa.
Każde miejsce winno być wyposażone w zagłówek
i pas bezpieczeństwa. Fotel kierowcy z pełną 
regulacją (zakres regulacji: wzdłużna, oparcia, 
wysokości).

Kolor tapicerki - Dowolny /odcienie ciemne/ 
Rodzaj tapicerki - Materiałowa, nienasiąkliwa 

Liczba drzwi - 4
Lusterka boczne - Na ramionach.
Wycieraczki szyby przedniej - Fabryczne (kompletne)

Ogrzewanie, wentylacja - Nawiewy boczne oraz na konsoli centralnej, 
regulowane, pokrętła sterujące – obrotowe,
podświetlone, na konsoli centralnej, funkcja obiegu
zamkniętego, standardowe ogrzewanie, nadmuch
na szybę przednią i szyby boczne.

Wyposażenie audio: - Fabryczne radio z odtwarzaczem CD, instalacją
głośnikową, anteną radiową. 

Dywaniki podłogowe - Fabryczne gumowe /przód – tył/

Gniazdo 12 V - Wymagane 

Osłony przeciwsłoneczne - Dla kierowcy i pasażera, zainstalowane 
na podsufitce przy przedniej szybie.

Oświetlenie wewnętrzne kabiny - Standardowe

Lusterko wewnętrzne - Standardowe

Zamykanie/otwieranie pojazdu - Standardowe



Zabezpieczenie pojazdu - Autoalarm, system blokady zapłonu –immobilaiser 

Systemy bezpieczeństwa - Min. system zapobiegający blokowaniu kół podczas 
hamowania (ABS), poduszka powietrzna kierowcy. 

Układ kierowniczy - Wyposażony w hydrauliczne wspomaganie

Koła i ogumienie - Standardowe – przednie/tylne
Felgi - Stalowe, 2 komplety (8 szt.)
Opony - Letnie i zimowe
Koło zapasowe - Pełnowymiarowe, zamontowane w 

przystosowanym do tego miejscu, zestawem 
narzędzi wraz z podnośnikiem oraz klinem pod 
koło. 

Nadkola pojazdu - Wykonane z tworzywa sztucznego

Uchwyty holownicze - Wymagane, przód – tył, dopuszcza się wkręcane
 uchwyty holownicze

Hak  - Zamontowany, do ciągnięcia przyczep o 
dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej 
niż 750 kg wraz kompletną instalacją elektryczną 
oraz gniazdem. Wymagana homologacja. 

Pojemność zbiornika paliwa - Nie mniejsza niż 70 l 

Wyposażenie dodatkowe - Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka,
kamizelka odblaskowa.

Belka ostrzegawcza - Belka ostrzegawczo - sygnalizacyjna o długości
nie mniejszej niż 1400 mm i wysokości nie 
mniejszej niż 140 mm, zamontowana na dachu
kabiny, koloru pomarańczowego, posiadająca
2 mechanizmy obrotowe (koguty), z napisem 
drukowanymi, czarnymi literami na białym polu,
w środkowej części belki „SŁUŻBA 
DROGOWA”. Belka winna posiadać lustra 
zwiększające częstotliwość błysków, wzmacniając
efekt świetlny. Belka winna być podłączona do 
akumulatora, dostosowana do instalacji elektr.
pojazdu i posiadać panel sterujący lub osobny 
włącznik, zainstalowany w kokpicie kabiny. 

Samochód musi być dopuszczony do ruchu drogowego, sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji. 

Dostawca zobowiązany jest przekazać wraz z samochodem następujące dokumenty:

− kartę pojazdu,
− świadectwo homologacji, 
− książkę gwarancyjną/serwisową,
− instrukcję obsługi w języku polskim,



− specyfikację z parametrami technicznymi zastosowanych płynów, olejów, smarów. 

Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie dostawy, która zostanie zrealizowana max. w ciągu 
60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, do siedziby Zamawiającego, tj.  do Powiatowego 
Zarządu Dróg, z/s ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 
Wykonawca zawiadomi faksem Zamawiającego o konkretnym dniu i  godzinie dostawy na dwa dni 
przed dostawą. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dzień roboczy, tj. od pn.-pt. w godz. od 7.00 
– 15.00.

Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  przedmiotu  zamówienia,  zostaną  stwierdzone  wady  fizyczne  to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- żądanie usunięcia wad w wyznaczonym terminie,
- odmowa odbioru dostawy,
- żądanie nowego przedmiotu dostawy.

GWARANCJA PRODUCENTA POJAZDU

1. Mechaniczna – nie mniej niż 24 miesiące 
2. Na powłoki lakierowe – nie mniej niż 24 miesiące 
3. Na perforację nadwozia - nie mniej niż 72 miesięcy 

Gwarancją winna być również objęta skrzynia ładunkowa, na okres nie krótszy niż 24 miesiące. 

W/w gwarancje będą liczone od daty protokołu zdawczo – odbiorczego pojazdu. 


