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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu specjalnego dla KROMED  
Marek Krochmalski 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

 Wymagane/pożądane  parametry i specyfikacja techniczna  samochodu. 

/dane techniczne podane poniżej lub równoważne/  

 Samochód fabrycznie nowy – wyprodukowany nie dalej niż w  2010 roku, 

 Karta pojazdu oraz komplet wszystkich niezbędnych dokumentów do rejestracji w tym 

dopuszczenie do ruchu pojazdu na terenie RP 
 Instrukcja obsługi samochodu w języku polskim 

 Okres gwarancji min. 24 miesiące mechanicznej, min. 24 miesięcy na powłokę lakierniczą, 

min. 120 miesięcy na perforację nadwozia, 

 Dostawa pojazdu w wyznaczone przez zamawiającego miejsce na terenie RP 

 Kolor nadwozia: pożądany srebrny metalik 

 Silnik wysokoprężny z filtrem cząstek stałych wyposażony w łańcuch rozrządu, moc – min. 120 

[kW], max. 125 [kW], pojemność – max. 2,2 dm3, produkowany seryjnie, bez przeróbek, 
 Norma emisji spalin – Euro 5 bez stosowania dodatków typu AD BLUE 

 Napęd na tylne koła lub 4x4 

 Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg] 

 Wymiary pojazdu pożądane[mm]: 

- długość: min. 6900, max. 7000  

- wysokość całkowita bez obciążenia: min. 2700, max 2820 

      - długość całkowitej przestrzeni ładunkowej do zabudowy min. 4300, max 4350 
      - szerokość przestrzeni ładunkowej min. 1750, max 1800 

- wysokość przedziału ładunkowego mierzona od podłogi do dachu min. 1900 max. 2000 
      - długość przestrzeni załadowczej min.1200. 

 Wspomaganie układu kierowniczego 

 Pełnowymiarowe koło zapasowe  

 Hamulce tarczowe na obu osiach 

 System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania  

 System stabilizacji toru jazdy  

 System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania  

 Immobilizer 

 Szyby w drzwiach  przednich otwierane elektrycznie 

 Obrotomierz  

 Felgi aluminiowe dla opon letnich oraz opony zimowe w ilości – 4 szt.  

 Opony letnie o rozmiarze– szt. 4 (+ jedna opona letnia założona na koło zapasowe) 

 Trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów z urządzeniem 

zwijającym 
 Drzwi przesuwne z prawej strony 

 Fotel kierowcy i pasażera z wielopłaszczyznową regulacją 

 Zderzaki i listwy boczne ochronne oryginalne  

 Radioodtwarzacz zamontowany w desce rozdzielczej  

 Instalacja radiowa z głośnikami i anteną 
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 Alarm antywłamaniowy 

 Zamek centralny sterowany falami radiowymi 

 Skrzynia biegów manualna 6+1 – biegowa 

 Wskaźnik temperatury zewnętrznej 

 Reflektory typu ksenon lub biksenon-(pożądane) 

 Światła przeciwmgłowe halogenowe 

 Czujniki światła i deszczu-(pożądane) 

 Zbiornik paliwa min. 70 litrów 

 Uchwyt do holowania pojazdu z tyłu 

 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

 Podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, fabryczny zestaw narzędzi 

 Klimatyzacja minimum półautomatyczna z przodu i dodatkowo klimatyzacja oraz ogrzewanie 

tylnej części pasażerskiej z regulacją 

 Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie 

 Szyby przyciemniane(kabina) szyba czołowa z filtrem  

 Kołpaki do felg stalowych 

 Podłokietnik dla siedzenia kierowcy i pasażera 

 Nadwozie całkowicie przeszklone 

 Szyby boczne  z czarnego szkła 

 liczba miejsc do siedzenia w zabudowie – 9 z kierowcą  

 Fotele w części pasażerskiej komfortowe rozkładane + 3 pkt pasy bezpieczeństwa 

 Tapicerowana ściana działowa oddzielająca część ładunkową pojazdu 

 Drzwi w ścianie działowej 

 Półki na bagaż podręczny w części pasażerskiej po obu stronach 

 Winda wewnętrzna o udźwigu ok. 300- 400 kg  

 Mocowania  do przewożenia urządzeń w wydzielonej części załadowczej. 

 Stolik w części pasażerskiej – rozkładany 

 Monitor LCD – składany i odtwarzacz DVD  

 Punktowe oświetlenie nad siedzeniami w części pasażerskiej  

 Przetwornica 12v/220v 1000 W wraz z 2 gniazdami po każdej stronie w części pasażerskiej 

 W części ładunkowej rozkładany stolik i fotel (nieużywane podczas jazdy) 

 Regulowana kierownica w 2 płaszczyznach 

 Tapicerowana przestrzeń pasażerska 

 Dodatkowe niezależne ogrzewanie wodne z możliwością programowania pracy 

 Czujniki parkowania , ew. kamera cofania 

 Alarm honorowany przez firmy finansujące. 
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