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______________________________________________________________ 
nazwa (firma) wykonawcy 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

adres wykonawcy  
  

Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia  

  
dotyczy postępowania: Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego specjalnego - pojazdu 
wielofunkcyjnego nośnika sprzętu komunalnego. 

 
lp Cecha pojazdu Wymagania 

zamawiającego 
Oferta wykonawcy 

(uzupełnić) 

1 marka pojazdu 
 

-  

2 Samochód przystosowany do pracy z 
osprzętem 

Tak   

3 Rok produkcji  2019 
 

 

4  
 

Homologowany Tak   

5 Napęd na cztery koła (4x4) z reduktorem Tak  
 

 

6 Minimalne wymiary brzegowe pojazdu szerokość bez lusterek 
1620mm  

 

7 Minimalne wymiary brzegowe skrzyni 
ładunkowej 

długość 2625mm 
szerokość 1495mm 

wysokość burt 400mm 

długość………… 
szerokość……….. 

wysokość burt…………  

8 Wywrot skrzyni ładunkowej trójstronny 
 

 

9 
 

Zaczepy do mocowania osprzętu na skrzyni 
ładunkowej 

Tak   

10 Minimalna ładowność 2200kg 
 

 

11 DMC pojazdu 
 

min. 5000kg 
max. 6000 kg 

 

12 Kolor preferowany nadwozia pomarańczowy  
 

13 Mechaniczna blokada mechanizmu 
różnicowego 

Tak  

14 Minimalna prędkość transportowa 
 

80km/h  

15 Silnik wysokoprężny 4-o cylindrowy o mocy 
nie mniejszej niż 105kW i nie większej niż 
115kW 

Tak   

16 Norma emisji zanieczyszczeń  EURO VI C  
 

17 Filtr oczyszczania spalin SCR Tak   



 

18 Pojemność silnika  min. 2500ccm 
max. 3000 ccm 

 

19  Minimalna pojemność zbiornika paliwa 
 

85L  

20 Amortyzatory hydrauliczne Tak 
 

 

21 Zawieszenie kół niezależne  
 

 

22 Wspomaganie kierownicy hydrauliczne Tak  
 

23 Kolumna kierownicza regulowana w dwóch 
płaszczyznach (kąt ustawienia, wysokość) 

Tak   

24 Układ hamulcowy hydrauliczny Tarcze 
wentylowane(wszystkie) 
Hamulec postojowy 
mechaniczny 

 

25 System ABS i ESP lub równoważne Tak   
 

26 Kabina pojazdu: dwuosobowa,  
Szyba przednia panoramiczna ze szkła 
bezpiecznego laminowanego z osłoną 
słoneczną i filtrem pasmowym, fotele 
regulowane z zagłówkami, trzypunktowe 
pasy bezpieczeństwa 
 

Tak   

27 Klimatyzacja min. manualna Tak   
 

28 Deska rozdzielcza: wyświetlacz 
wielofunkcyjny,  

Obrotomierz 
Prędkościomierz 
Wskaźnik temperatury 
cieczy chłodzącej i oleju 
hydraulicznego 
Wskaźnik poziomu 
paliwa 
Wyświetlacz przebiegu 
km: dziennych i 
całkowity 
Licznik cyfrowy mth 
pracy silnika i hydrauliki 
roboczej 
 
 

 

29 Tachograf elektroniczny Tak   
 

30 Lusterka zew. i wew.  Panoramiczne   
 

31 Oświetlenie zewnętrzne pojazdu Reflektory przednie Bi-
halogenowe z regulacja 
wiązki światła mi 
diodami LED do jazdy 
dziennej 

 

32 Hak kulowy do ciągnięcia przyczepy Tak   
 

33 Akustyczny sygnał cofania Tak   
 

34 Pojazd musi być kompatybilny z osprzętem: 
SIMED pług odśnieżny, posypywarka 
silosowa oraz REINEX urządzenie 
niskociśnieniowe 

Płyta czołowa do 
montażu pługu 
odśnieżnego, 
Układ hydrauliczny z 

 



dwoma obwodami 
roboczymi: 
2x55L/minutę, 
ciśnienie hydrauliczne 
dla obwodów roboczych 
i sterujących max. 
200barów 

35  Gwarancja minimalna 12 miesięcy  
 

 

 

 

………………………………………….           …………………………….              ………………………………………………………… 

        miejscowość, data                                          imię i nazwisko                         podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 


