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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 ZADANIE 2 
 

1. Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego (2020 rok prod.) samochodu 

osobowo-dostawczego z silnikiem zasilanym gazem ziemnym CNG. 

2. Podstawowe parametry techniczne samochodu: 

 

L.p. Parametry techniczne bezwzględnie wymagane 
Potwierdzenie 

spełnienia 

warunków 

1. Moc silnika pojazdu min. 130 KM  

2. Silnik przystosowany do zasilania gazem ziemnym CNG, spełniający wymagania min. EURO VI  

3. DMC do 3,5 t  

4. Skrzynia manualna 6 biegowa  

5. Zbiornik benzyny o poj. min. 13 litrów  

6. Łączna pojemność zbiorników na gaz ziemny CNG min. 150 l.  

7. ABS, ESP  

8. Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej, mechaniczny hamulec postojowy  

9. Rozstaw osi min. 3500 mm, max. 4000 mm  

10. Kolor nadwozia biały  

11. Kabina 6-osobowa wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio z USB i bluetooth  

12. Kierownica z lewej strony z regulowaną kolumną kierowniczą  

13. Poduszka powietrzna kierowcy  

14. Przyciemniana szyba przednia  

15. Szyby boczne w przestrzeni pasażerskiej  

16. Klimatyzacja climatronic  

17. Nawigacja fabryczna wbudowana w pulpit sterowniczy z aktualizacją map w czasie trwania gwarancji  

18. Podłoga w części pasażerskiej pokryta wykładziną antypoślizgową + dywaniki gumowe  

19. Centralny zamek sterowany pilotem  

20. Podłoga w przestrzeni ładunkowej  

21. Fotele z zagłówkami i 3-punktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa  

22. Fotel kierowcy amortyzowany, regulowany  

23. Komplet pokrowców na siedzenia  

24. 
Szczelna, nieprzestawialna przegroda między częścią pasażerską, a przestrzenią ładunkową, 

tapicerowana od strony przestrzeni pasażerskiej. 

 

25. Podsufitka tapicerowana materiałem w części pasażerskiej  

26. Szyby w kabinie regulowane elektrycznie  

27. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  

28. Korek wlewu paliwa zamykany  

29. Sygnał ostrzegawczy dźwiękowy przy biegu wstecznym  

30. Gaśnica min. 2 kg, zainstalowana wewnątrz kabiny  

31. Trójkąt ostrzegawczy  

32. Klucz do odkręcania kół  

33. Oświetlenie przestrzeni ładunkowej  

34. Światła przeciwmgielne przednie  
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35. Trzecie światło STOP  

36. Drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami  

37. Dodatkowy komplet opon zimowych 4 szt.  

38. Koło zapasowe mocowane w przestrzeni ładunkowej, podnośnik dostosowany do pojazdu  

39. Kliny pod koła, 2 szt.  

40. Lampa błyskowa EP 2 LW z podświetlanym napisem MPGK Katowice zamontowana na dachu kabiny.  

41. Zamontowany hak holowniczy umożliwiający ciągnięcie przyczepy o DMC 750 kg bez hamulca 

najazdowego i DMC 1500 kg z hamulcem najazdowym. Złącza elektryczne przyczepy 12 V 13 pin. 

 

42. Listwa ostrzegawcza LED o szerokości pojazdu, zamontowana na dachu z tyłu pojazdu.  

 
3.   Warunki dodatkowe: 

1. 
Wykonawca przedstawi referencje dot. minimum dwóch dostaw wykonanych przez dostawcę w ciągu 

ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania pojazdu o wartości min. 100 000,00 PLN netto. 

 

2. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamówienia, którego parametry 

eksploatacyjne i konstrukcyjne będą zgodne ze świadectwem homologacji. 

 

3. 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie maksimum 3 

miesięcy od daty podpisania umowy. Za datę odbioru rozumie się protokolarne przekazanie 

Zamawiającemu kompletnego pojazdu wraz z niezbędnymi dokumentami do rejestracji pojazdu. 

 

4. 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty (w języku polskim): 

1) książka pojazdu 

2) dokumenty homologacyjne niezbędne do zarejestrowania kompletnego pojazdu w Wydziale 

Komunikacji 

3) instrukcja obsługi pojazdu 

4) książka gwarancyjna pojazdu 

 

5. 

Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji: 

- 36-miesięcznej pełnej gwarancji licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia 

Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w przedmiotowej umowie. 

 

6. Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy w czasie trwania okresu gwarancji.  

7. 
Wykonawca udziela zgodę na montaż urządzenia do monitorowania i lokalizacji pojazdu w trakcie 

trwania gwarancji. 

 

 


