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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Samochód dostawczy (użytkowy) z przestrzenią ładunkową:
1. Długość: od 4700mm do 5000mm.
2. Wysokość: od 1800mm do 1850mm
3. Przestrzeń ładunkowa o długości: od 2100mm do 2300mm
4. Rok produkcji 2018.
5. Silnik diesel.
6. Pojemność silnika: od 1450 cm3 do 2000 cm3.
7. Moc silnika: od 110 KM do 150KM.
8. Skrzynia biegów: manualna 6- biegowa.
9. Norma emisji spalin: Euro 6.
10. Kolor nadwozia: biały.
11. Drzwi boczne przesuwane po prawej stronie przestrzeni ładunkowej.
12. Obręcze kół stalowe.
13. Tapicerka: kolor czarny.
14. Ilość miejsc siedzących: minimum 2 z przodu.
15. Gwarancja mechaniczna: minimum 2 lata.
16. Pojazd z kierownicą po lewej stronie, ruch prawostronny.
17. Przebieg: do 20 km, samochód musi być fabrycznie nowy.
18. Samochód wyposażony w gaśnicę min. 1kg, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy i
kamizelkę odblaskową.
Wyposażenie:
1. Zderzaki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub białym.
2. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane.
3. Szyby termoizolacyjne.
4. Drzwi tyle dwuskrzydłowe z oknami lub pełne. W przypadku drzwi z oknami: szyba tylna
ogrzewana, wycieraczka tylnej szyby z regulacją prędkości.
5. Ochronne listwy boczne.
6. Kierunkowskazy boczne.
Bezpieczeństwo:
1. ESP – system stabilizacji toru jazdy wraz z systemami ABS, ASR.
2. Poduszki powietrzne, dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy: poduszki czołowe oraz poduszki
boczne.
3. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach.
4. Wspomaganie układu kierowniczego.
5. Asystent ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach.
6. Światła do jazdy dziennej.
7. Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy z regulacją wysokości.
8. Zabezpieczenie antykradzieżowe (alarm, immobiliser).
9. Uchwyty do mocowania ładunku minimum 4.
Wnętrze:
1. Podłoga w kabinie kierowy wyłożona wykładziną gumową.
2. Standardowe wyłożenie ścian bocznych i sufitu w przedziale ładunkowym (płyta lakierowana).
3. Osłony przeciwsłoneczne z lewej i prawej strony.
4. Ściana działowa pełna oddzielająca przedział kierowcy od przedziału ładunkowego.
Wyposażenie funkcjonalne i elektryczne:
1. Centralny zamek sterowany pilotem.
2. Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie po dwóch stronach.
3. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.
4. Układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recyrkulacją.
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Wyposażenie dodatkowe:
1. Zestaw 2 kluczy do zdalnego sterowania centralnym zamkiem.
2. Gniazdo 12V w kabinie kierowcy lub w przestrzeni ładunkowej.
3. Hak holowniczy stały.
4. Klimatyzacja.
5. Kołpaki kół pełne.
6. Mocowanie ładunku: metalowe szyny do mocowania ładunku zamontowane w połowie wysokości
ścian w przestrzeni ładunkowej, w pakiecie z 4 pasami do mocowania wraz z zaczepami.
7. Osłona podwozia: dodatkowa osłona dolna silnika i skrzyni biegów, wykonana z tworzywa.
8. Oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej.
9. Czujniki parkowania z tyłu montowana fabrycznie. Dopuszcza się czujniki parkowania montowane
w serwisie ASO.
10. Kamera tylna monitorująca cofanie montowana fabrycznie. Dopuszcza się montowaną w
technologii producenta niefabryczną kamerę cofania. Dopuszcza się kamerę cofania montowaną
w serwisie ASO z dodatkowym wyświetlaczem.
11. Radio z odtwarzaczem CD, MP3, minimum 2 głośniki. Zamawiający dopuszcza Radio
MyConnection, AM/FM z Bluetooth®, gniazdo USB, odczyt MP3, 4 głośniki, sterowanie z
kierownicy.
12. Bluetooth umożliwiający prowadzenie rozmowy telefonicznej bez trzymania telefonu.
13. Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości.
14. Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej sklejką. Sklejka wielowarstwowa, odporna na wilgoć,
antypoślizgowa powierzchnia.
15. Komplet kół zimowych wzmacnianych, klasy Premium (rocznik 2018) wraz z obręczami kół
stalowych.
16. Komplet kół letnich wzmacnianych, klasy Premium (rocznik 2018) wraz z obręczami kół
stalowych.
17. Zamawiający dopuszcza opony klasy Premium z niżej wymienionych firm: Continental , Dunlop,
Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Yokohama.
18. Przestrzeń ładunkowa (podłoga, ściany boczne) zabezpieczona poprzez obłożenie drewnianą
sklejką. Nie dopuszcza się elementów plastikowych.
19. Oryginalne dywaniki gumowe.
Miejsce dostarczenie samochodu: 80-373 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 13

