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Parametry i dane techniczne jakie muszą posiadać samochody

dostawcze, fabrycznie nowe ( nie starsze niż z 2015 roku )  

o DMC do 3,5 t ze skrzynią ładunkową wywrotną – 3 szt.

oraz osobowo – dostawczy  1 szt. 

L.p. Opis tak/nie *

I. Podwozie
1. długość pojazdu 6000 mm – 6800 mm

2.
wysokość kabiny pojazdu od podłoża do góry kabiny 1900 mm – 2400 mm

3. szerokość kabiny bez lusterek 1900 mm – 2300 mm
4. napęd na koła przednie
5. obręcze stalowe kół 15” – 16”
6. pełnowymiarowe koło zapasowe
7. system wspomagania kierownicy
8. hamulce przód – tarcze wentylowane , tył – tarcze
9. skrzynia biegów manualna

10. hak holowniczy

11.

12. moc silnika min. 130 KM
13. osłona pod silnik

14.

15. system ABS
16. światła jazdy dziennej
II. Kabiny 
1. 3 – osobowa

2.

3. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
4. szyby opuszczane elektrycznie
5. lusterko boczne sterowane elektrycznie

6. klimatyzacja

7.

8. centralny zamek

9. szyba w tylnej ścianie kabiny
III. Część ładunkowa

1. skrzynia o ładowności min. 1000 kg nie przekraczająca DMC do 3,5 tony

2.

1.       samochód dostawczy o DMC do 3.5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną – 2  szt.

silnik wysokoprężny o poj. 2100 cm3 – 2500 cm3 

zawieszenie tylne wzmocnione, resor pojedyńczy lub dwupiórowy, 
stabilizator tylnej osi

system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi 
telefonu Bluetooth z zestawem głośnomówiącym

elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa- kolor 
pomarańczowy

 wymiary skrzyni:długość: 3900 mm – 4200 mm, szerokość: 1900 mm – 
2200 mm



3.

4. wierzchnia warstwa podłogi skrzyni ładunkowej metalowa, nierdzewna

5.

6. skrzynia ładunkowa – wywrotka  tył
IV. Wyposażenie dodatkowe
1. komplet kół z oponami zimowymi
2. podnośnik hydrauliczny 3,5 tony
3. klucz do kół
4. trójkąt ostrzegawczy
5. apteczka
6. gaśnica

7.

V. Kolorystyka
1.  kabina – biała,
2. tapicerka siedzeń - tkanina  o ciemnej barwie

2.       samochód osobowo - dostawczego – 1 szt.
I. Podwozie
1. pojazd osobowo - dostawczy
2. 7 - osobowy
3. 5 - drzwiowy

4.
5. moc silnika min. 105 KM
6. skrzynia biegów manualna
7. wspomaganie kierownicy
8. napęd na przednią oś
9. elektrycznie sterowane lusterka

10. szyby opuszczane elektrycznie
11. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS 

12.
poduszki powietrzne, minimum czołowe przednie – kierowcy i pasażera

13. bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla 7 miejsc
14. centralny zamek sterowany z kluczyka lub pilota
15. światła jazdy dziennej LED
16. minimalna pojemność bagażnika 70l – siedzenia rozłożone

17. maksymalna pojemność bagażnika 2600l – 3200l – siedzenia złożone

18.

19. emisja spalin spełniająca normę EURO V
20. hak holowniczy
II. Wyposażenie dodatkowe
1. komplet kół z oponami zimowymi
2. podnośnik 
3. zestaw podstawowych kluczy
4. trójkąt ostrzegawczy

burty aluminiowe o wysokości 400 mm – 500 mm z nakładkami 
wykonanymi z profilu metalowego z siatką zabezpieczającą 
podwyższającymi burty robocze do min. 900 mm

burta przedniej części skrzyni ładunkowej zabezpieczająca tył kabiny na 
całej jej szerokości i wysokości

zamontowany system monitorowania pojazdu wraz z opomiarowaniem 
zużycia paliwa z firmą z którą Zamawiający związany jest umową na 
monitoring

silnik wysokoprężny o poj. 1400 cm3 – 2000 cm3

wymiary zewnętrzne pojazdu: dł – 4200 mm – 4600 mm, szer. – 1700 mm 
– 2100 mm, wys. – 1600 mm – 1900 mm



5. apteczka
6. gaśnica

7.

8. klimatyzacja
9. pełnowymiarowe koło zapasowe

10.

III. Kolorystyka
1. nadwozie -kolor metalik (preferowany jasny )
2. tapicerka siedzeń - tkanina o ciemnej barwie

I. Podwozie
1. długość pojazdu 5000 mm – 6000 mm

2.
wysokość kabiny pojazdu od podłoża do góry kabiny 1900 mm – 2400 mm

3. szerokość kabiny bez lusterek 1900 mm – 2300 mm
4. napęd na koła przednie
5. obręcze stalowe kół 15” – 16”
6. pełnowymiarowe koło zapasowe
7. system wspomagania kierownicy
8. hamulce przód – tarcze wentylowane , tył – tarcze
9. skrzynia biegów manualna

10. hak holowniczy

11.
12. moc silnika min. 130 KM
13. osłona pod silnik

14.

15. system ABS
16. światła jazdy dziennej
II. Kabiny 
1. 6  lub 7  –  osobowa
2. kabina 4 drzwiowa

3.

4. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
5. szyby opuszczane elektrycznie
6. lusterko boczne sterowane elektrycznie
7. klimatyzacja

8.

9. centralny zamek
10. szyba w tylnej ścianie kabiny
III. Część ładunkowa

1.
skrzynia o ładowności min. 800 kg nie przekraczająca DMC do 3,5 tony

zamontowany system monitorowania pojazdu wraz z opomiarowaniem 
zużycia paliwa z firmą z którą Zamawiający związany jest umową na 
monitoring

system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi 
Bluetooth z zestawem głośnomówiącym

3. samochód dostawczy o DMC do 3.5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną – 1  szt.

silnik wysokoprężny o poj. 2100 cm3 – 2500 cm3 

zawieszenie tylne wzmocnione, resor pojedyńczy lub dwupiórowy, 
stabilizator tylnej osi

system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi 
telefonu Bluetooth z zestawem głośnomówiącym

elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa w kolorze 
pomarańczowym



2.

3.

4. wierzchnia warstwa podłogi skrzyni ładunkowej metalowa, nierdzewna

5.

6. skrzynia ładunkowa – wywrotka  tył
IV. Wyposażenie dodatkowe
1. komplet kół z oponami zimowymi
2. podnośnik hydrauliczny 3,5 tony
3. klucz do kół
4. trójkąt ostrzegawczy
5. apteczka
6. gaśnica

7.

V. Kolorystyka
1.  kabina – biała,
2.. tapicerka siedzeń - tkanina czarna

 wymiary skrzyni:długość: 2800 mm – 3300 mm, szerokość: 1900 mm – 
2200 mm

burty aluminiowe o wysokości 400 mm – 500 mm z nakładkami 
wykonanymi z profilu metalowego z siatką zabezpieczającą 
podwyższającymi burty robocze do min. 900 mm

burta przedniej części skrzyni ładunkowej zabezpieczająca tył kabiny na 
całej jej szerokości i wysokości

zamontowany system monitorowania pojazdu wraz z opomiarowaniem 
zużycia paliwa z firmą z którą Zamawiający związany jest umową na 
monitoring

x potwierdzenie parametrów -  tak/nie
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