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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Pojazd do wykonywania usług pogrzebowych 

 
 

 
1. Rok produkcji: 2019 rok 
2. Silnik: diesel, moc minimalna 120 KM 
3. Skrzynia biegów: automatyczna 
4. Przebieg: maksymalnie 20 km 
5. Typ: pojazd specjalny 
6. Nie dopuszcza się zabudowy na podwoziu auta osobowego 
7. Stan: nowy fabrycznie, nie używany, bezwypadkowy 
8. Pojazd pięcioosobowy 
9. Gwarancja: 

1) na pojazd i zabudowę - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów 
2) na lakier – minimum 24 miesiące 
3) na perforację nadwozia – minimum 12 lat 
 

10. System zapobiegający blokowaniu kół ABS 
11. System stabilizacja toru jazdy (np. ESP) 
12. System kontrola trakcji (np. ASR) 
13. Immobilalizer 
14. Poduszki powietrzne – minimum 2 w tym kierowcy i pasażera 

15. Pasy bezpieczeństwa – 3 – punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia) 
16. Centralny zamek na wszystkie drzwi, zdalne sterowanie pilotem 
17. Tempomat 
18. Klimatyzacja – minimum manualna i min 1 stref 
19. Wspomaganie kierownicy 
20. Elektrycznie sterowane szyby – minimum przednie, I rząd po stronie kierowcy i 

pasażera 
21. Komputer pokładowy 
22. Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu pojazdu 
23. Oświetlenie w kabinie 
24. Oświetlenie przedziału „ładunkowego” – minimum po 1 listwie LED na ścianach 

bocznych i suficie 
25. Przednia szyba – podgrzewana 
26. Lusterka boczne – elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane, eliminujące 

martwe pole, wbudowane kierunkowskazy, obudowa w kolorze nadwozia 
27. Pełne przeszklenie nadwozia II i III (przestrzeń ładunkowa) rzędu 
28. Reflektory  – biksenonowe, z funkcją doświetlania zakrętów, światła przeciwmgielne 

przednie i tylne, światła do jazdy dziennej LED 
29. Przełączanie świateł mijania i drogowych – automatycznie 
30. Włączanie wycieraczek – automatycznie i manualnie z regulacją trybu pracy 



31. Kolumna kierownicza – z regulacją odległości i kąta pochylenia 
32. Obręcze kół ze stopów lekkich 
33. Hamulce tarczowe koła przednie i tylne 
34. Chlapacze kół przednich i tylnych 
35. Fotel kierowcy – regulowany (z regulacją minimum przesuwu, pochylenia oparcia, 

pochylenia siedziska, wysokości siedziska, podparcia odcinka lędźwiowego), 
podgrzewany, z podłokietnikiem, 

36. Klamki drzwi – w kolorze nadwozia 
37. Listwy boczne (jeżeli posiada) – w kolorze nadwozia 
38. Zderzaki przedni i tylny – w kolorze nadwozia 
39. Kamera cofania - z obrazem wyświetlanym na ekranie w kabinie, umożliwiającym 

kierowcy podgląd bezpośrednio podczas wykonywania manewrów 
40. Radio fabryczne z Bluetooth, sterowanie systemem audio z kierownicy 
41. Tylne drzwi – unoszone do góry z szybą, szyba w tylnych drzwiach ogrzewana 
42. Relingi dachowe 
43. Pełna przegroda pomiędzy przedziałem pasażerskim a przedziałem ładunkowym z 

szybą 
44. Wentylacja wyciągowa przedziału ładunkowego 
45. Zabudowa konduktowa przedziału ładunkowego : 

1) podłoga pokryta blachą nierdzewną na poziomie oryginalnej podłogi z boczkami 
o wysokości minimum 15 cm, 

2) wózek na trumnę pokryty blachą nierdzewną, wysuwany poza gabaryt 
samochodu, tworzący z podłogą równą (jednolitą w poziomie)  powierzchnię, z 
kompletem uchwytów i elementów stabilizujących i zabezpieczających trumnę 
(np. przed zmianą pozycji, przesunięciem w trakcie konduktu i jazdy), 

3) nosidełko na urnę z mocowaniem do wózka, 
4) płyty zasłonowe przedziału trumiennego obustronne, na wszystkie przeszklenia 

przedziału, demontowalne, 
5) uchwyty w podłodze do zamontowania minimum 2 pasów (zabezpieczenie 

trumny), 
6) ścianki boczne, ścianka przednia (przegroda z przedziałem pasażerskim), sufit 

pokryty  /zabudowany laminatem w jednolitym kolorze, umożliwiający 
utrzymanie należytego stanu sanitarnego i czystości, laminat odporny na 
działanie środków czystości, pielęgnacji i dezynfekcji 

 
 

 


