MZUK-EPZ.50.39.2018

ZAŁĄCZNIK NR 5A do SIWZ_dla kabiny pojedynczej
Załącznik nr 1 do umowy

Wykonawca:
______________________________________________________________
imię i nazwisko lub nazwa (firma) wykonawcy
______________________________________________________________
adres wykonawcy
______________________________________________________________
NIP/PESEL
KRS/CEiDG
reprezentowany przez:
______________________________________________________________
imię i nazwisko
______________________________________________________________
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Zakup dwóch samochodów ciężarowych - część I – samochód z kabiną pojedynczą
Lp.

Wymagania zamawiającego

Cecha pojazdu

1

marka pojazdu

2
3

Samochód fabrycznie
rejestrowany)
Rok produkcji

4

Homologowany

5

Wymiary
ładunkowej

6
7

Zaczepy do mocowania na skrzyni
ładunkowej
Minimalna ładowność

8

DMC pojazdu

9

Kolor preferowany nadwozia

10

11

Silnik wysokoprężny 4-o cylindrowy z
turbo sprężarką o mocy nie mniejszej
niż 90kW i nie większej niż 100kW
Pojemność silnika

12

Norma emisji zanieczyszczeń

EURO VI

13

Emisja CO2 w cyklu łącznym

nie więcej niż 180gr/km

14

Pakiet zimowy (podgrzewany filtr
paliwa, podgrzewana odma silnika
Minimalna
pojemność
zbiornika
paliwa

15

16

Oferta wykonawcy
(uzupełnić)

nowy

Tak
2018
tak

brzegowe

Skrzynia biegów

(nie

skrzyni

długość 4100-4200 mm
szerokość 2000-2100mm
wysokość 1600-1700 mm
tak
900kg
max 3500kg

- 6 biegów +

biały
tak

max 2300ccm

tak
90L

tak

długość…………
szerokość………..
wysokość…………

wsteczny
17
18

Wspomaganie
kierownicy
hydrauliczne
Kolumna kierownicza regulowana)

19

Układ hamulcowy hydrauliczny

20

System ABS, ASR i ESP lub
równoważne
Kabina pojazdu: 3 osobowa
fotel kierowcy z regulacją wysokości
oraz lędźwiową, wszystkie siedzenia
wyposażone
w
zagłówki
oraz
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
poduszki
powietrzne
min.
dla
kierowcy
Klimatyzacja min. manualna

21

22
23

Deska
rozdzielcza:
wielofunkcyjny,

24
25

Zawieszenie
wzmocnione
dla
zabudów ciężkich
Lusterka prawe i lewe podgrzewane

26

Lusterko wewnętrzne panoramiczne

27

Oświetlenie zewnętrzne pojazdu

28

Hak holowniczy kulowy do ciągnięcia
przyczepy
Belka świetlna błyskowa na dachu
kabiny z napisem „MZUK Gliwice”
System
zabezpieczenia
przed
kradzieżą min. jeden np. immobiliser
Koło zapasowe pełnowymiarowe
montowane w koszu

29
30
31

32

Gwarancja minimalna

wyświetlacz

tak
tak
Hamulce tarczowe
Hamulec
postojowy
mechaniczny
tak
tak

tak
Obrotomierz
Prędkościomierz Wskaźnik
temperatury cieczy chłodzącej
Wskaźnik poziomu paliwa
Wyświetlacz przebiegu km:
dziennych i całkowitych
tak
tak
tak
1.Reflektory
przednie
halogenowe
z
regulacją
wysokości bicia świateł z
kabiny
2.światła do jazdy dziennej
tak
tak
tak
tak
24 miesiące

