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Specyfikacja pojazdu
I. Wymagania ogólne
1. Konstrukcje pojazdu (m. in. jakość i dobór użytych materiałów) powinna być wykonana
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. W szczególności pojazd pod
względem warunków technicznych i wyposażenia powinien odpowiadać wymogom
określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016
r. poz. 2022).
2. Liczba sztuk: przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 samochodu dostawczego typu VAN.
3. Pojazd musi posiadać niezbędne dokumenty pozwalające na rejestrację i eksploatację na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. Podstawowe parametry techniczne i użytkowe
1. Wymiary samochodu:
 wysokość: od 1700 mm do 1840 mm
 szerokość całkowita z lusterkami: od 2000 mm do 2150 mm

2. Liczba osi: dwie, w tym jedna napędowa.
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Liczba miejsc do przewozu osób: 2-3 miejsca łącznie z kierowcą.
Liczba drzwi: 3-5
Rok produkcji: nie starszy niż 2015.
Dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t.
Przestrzeń ładunkowa: przegroda izolowana pełna.
Ładowność: do 900 kg.
Parametry silnika
Silnik spalinowy wysokoprężny, od 4 do 6 –cio cylindrowy z zapłonem samoczynnym.
Moc silnika spalinowego minimum od 65 kM do 100 kM.
Pojemność w zakresie od 1,0 dm³ do 2,0 dm³.
Rodzaj paliwa: olej napędowy.
Spełniający wymagania co najmniej normy Euro V.
Przebieg do 150 000 km.
Pozostałe wyposażenie (wymagania minimalne)
System ABS lub równoważny.
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe.
Centralny zamek.
Radio cyfrowe.
Koło zapasowe pełnowymiarowe.
Zestaw do wymiany kół zawierający min. podnośnik i klucz do kół.
Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka.
Pojazd oraz całość wyposażenia powinno być zgodne z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego w tym zakresie.
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