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Załącznik nr  1 do SIWZ 

 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia są dwa fabrycznie nowe samochody typu pick-up o napędzie 
4x4 z reduktorem, do przewozu 5 osób wraz z kierowcą, wyprodukowane w 2019 lub  2020 
roku. 
 
1. Układ napędowy na oś przednią lub tylną z dołączanym napędem na drugą oś: 
- Układ silnika      rzędowy lub V  
- Rodzaj silnika       diesel 
- Pojemność silnika (cm3)      min. 1880- max. 3000 
- Moc maksymalna (kW)     min. 110 
- Skrzynia biegów      manualna lub automatyczna 
- Emisja spalin      EURO 6 
- Emisja CO2(g/km)      max. 300 
- Zużycie energii(MJ/km)     max. 4,0    
 
2. Nadwozie 4 drzwiowe z podwójną kabiną: 
- Rozstaw osi (mm)      3000-3300 
- Całkowita długość pojazdu       
  według krawędzi zderzaków(mm)    5225-5410  
- Długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej (mm)  min. 1400    
 
3. Hamulce: 
- Oś przednia       tarczowe 
- Oś tylna       tarczowe lub bębnowe  
 
4. Wyposażenie samochodu: 
- System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth dla telefonu komórkowego, 
- Elektryczne szyby przednie i tylne, 
- Oryginalna zabudowa skrzyni ładunkowej: roleta zamykana na klucz, 
- Pokrowce z materiału hydrofobowego dla przednich i tylnych siedzeń, 
- Chlapacze przednie i tylne, 
- Wyciągarka elektryczna o uciągu min. 3500 kg z hakiem i liną o długości min. 20m, 
- Zabezpieczenie skrzyni ładunkowej (podłoga i boki skrzyni) materiałem ochronnym z 

tworzywa sztucznego, 
- Pakiet offroad (blokada tylnego mechanizmu różnicowego, stalowa osłona silnika, skrzyni 

biegów oraz skrzyni rozdzielczej o grubości min. 1mm), 
- Oryginalne czujniki parkowania min. z tyłu lub kamera cofania, 
- Dywaniki gumowe w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń,  
- Hak holowniczy z 13-pinową wiązką elektryczną haka, 
- Minimum poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 
- Wspomaganie kierownicy, 
- Przednie światła przeciwmgielne, 
- Immobiliser – elektroniczny, włączany samoczynnie, 
- Autoalarm, 
- Tempomat, 
- System elektronicznej kontroli stabilności toru jazdy, 
- Regulowana wysokość fotela kierowcy, 
- System wspomagania ruszania na wzniesieniu, 
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, 
- Fabryczny radioodtwarzacz, 
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- Klimatyzacja, 
- Koło zapasowe pełnowymiarowe, 
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane, 
- Centralny zamek sterowany pilotem. 
Kolor nadwozia: biały lub srebrny lub niebieski lub granatowy lub czarny. 
 


