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Specyfikacja techniczna dot. zamówienia i dostawy fabrycznie 

nowego samochodu dla brygady do wykonywania diagnostyki sieci 

wod-kan i jego wyposażenie: 

1. Samochód 
 

1) Samochód 3 osobowy tzw. furgon pełny 

2) Silnik wysokoprężny pojemności minimum 1500 cm3, moc minimalna 100KM 

3) Napęd przedni 

4) Manualna skrzynia biegów 

5) Długość pojazdu – od 4,6m do 4,8m 

6) Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna nieprzeszklona 

7) Drzwi boczne przestrzeni ładunkowej - przesuwne tylko po stronie pasażera 

8) Drzwi tylne pełne, dwuskrzydłowe 

9) Hak holowniczy z zaczepem kulowym 

10) Lampa ostrzegawcza pomarańczowa LED zamontowana na dachu w przedniej części z 

napisem „Pogotowie techniczne” 

11) Komplet opon zimowych 

12) Bagażnik – 3 pojedyncze belki dachowe 

13) Radioodtwarzacz CD z zestawem głośnomówiącym 

14) Klimatyzacja – ręczna lub automatyczna 

15) Pokrowce na siedzenia ze sztucznej skóry 

16) Zdalnie sterowany centralny zamek 

17) Kolor karoserii niebieski (odcienie niebieskiego) 

18) Dywaniki gumowe dla wszystkich miejsc siedzących 

19) Termin dostawy: do 5 miesięcy od podpisania umowy 

20) Samochód fabrycznie nowy, nieużywany 

21) Gwarancja minimum 24 miesiące  

 

2. Opis przestrzeni ładunkowej 
 

1) Długość użyteczna przestrzeni ładunkowej mierzona po podłodze – od 1,80m do 

2,20m 

2) Wysokość użyteczna przestrzeni ładunkowej – min 1,30m 

3) Oświetlenie przestrzeni ładunkowej – min. 2 lampy 

4) Podłoga antypoślizgowa 

5) Zabudowa serwisowa przestrzeni ładunkowej wraz z montażem. Zabudowa wykonana 

ze stali galwanizowanej lakierowanej katodowo, aluminium oraz tworzyw sztucznych. 

Wymiary zabudowy (długość x głębokość x wysokość) 1524mm x 365mm x 1150mm. 

W skład zabudowy, powinny wchodzić: imadło obrotowe 125 mm, kuwety plastikowe 

- 9 szt., walizki mocowane w zabudowie - 3 szt., szuflady wysuwane o długości 1000 

mm - 2 szt., dolna przestrzeń zabudowy oddzielona od przestrzeni ładunkowej uchylną 

przegrodą  
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3. Warunki dostawy 
 

Samochód wraz z zabudowanym wyposażeniem oraz kompletem opon zimowych 

należy dostarczyć na koszt dostawcy pod adres zamawiającego – ul. Kolejowa 4,  

43-190 Mikołów. 

 

4. Wymagania dotyczące dostawcy 
 

Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający, że dostawca jest 

autoryzowanym dealerem marki samochodu, który oferuje i działa na rynku ponad 24 

miesiące. 


