
Załącznik Nr 2 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) jednego 

pojazdu typu wywrotka o następujących parametrach funkcjonalno-
technicznych i wyposażeniu: 
 

l.p.                   Wymagania żądane przez Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia (samochodu) 

1. samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub 2018 r. 

2. rodzaj nadwozia – wywrotka z podwójna kabiną 

3. liczba miejsc siedzących: min. 6 miejsc (kierowca + 5 pasażerów)  

4. pojemność skokowa silnika: minimum 2200 cm3, typ wtrysku paliwa common rail, rodzaj paliwa 
olej napędowy 

5. moc silnika min. 130 KM (KM - koń mechaniczny) 

6. wielkość zużywanej energii / zużycie paliwa w cyklu jazdy mieszanej nie większe niż 9 litrów/100 
km  

7. emisja dwutlenku węgla  maksymalnie  220 g/km 
Norma emisji spalin – Euro 6 

8. skrzynia biegów: manualna min 6 - stopniowa 

9. dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie samochodu na podstawie uprawień 
prawa jazdy kat. B 

10. rozstaw osi min. 4200 mm, długość pojazdu nie mniejsza niż 6400 mm 

11. światła do jazdy dziennej – automatyczne włączenie świateł mijania 

12. tapicerka materiałowa, 

13. fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją podparcia odcinka 
lędźwiowego, fotel pasażera z regulacją pochylenia oparcia, pasy bezpieczeństwa dla 
wszystkich siedzeń w przedziale pasażerskim,  

14. elektrycznie podnoszone szyby przednie, 

15. wspomaganie układu kierowniczego  

16. system kontroli trakcji 

17. system kontroli toru jazdy 

18. klimatyzacja  

19. poduszka powietrzna kierowcy 

20. centralny zamek zdalnie sterowany (kluczyk centralnego zamka ze sterowaniem) 

21. lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane 

22.  radioodtwarzacz MP3 z wbudowanym wyświetlaczem, Bluetooth, USB 

23. komputer pokładowy (wyświetlacz komunikatów w języku polskim) 

24. system blokady zapłonu lub rozwiązanie równoważne /np. immobiliser/, 

25. dodatkowe drzwi prawe i dodatkowe drzwi lewe kabiny (w drugim rzędzie) otwierane z szybą 
umożliwiająca jej odsunięcie lub opuszczenie 

26. koło zapasowe z zamontowana oponą 

27. hak holowniczy 

28. akustyczny sygnał dla biegu wstecznego 

29. regulator - ogranicznik prędkości 

30. Wywrotka trójstronna aluminiowa (z siłownikiem hydraulicznym, burty boczne i tylna otwierane) 

31. belka sygnalizacyjna LED pomarańczowa 

32. poduszki pneumatyczne z kompresorem pod tylna belkę 

  

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych  
i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją samochodu 
niezbędną do rejestracji oraz eksploatacji. 
Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód m. in. spełniał wymagania 
techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 
poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z 



ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy. 
 

II. Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji: 
1) mechanicznej (bez limitu kilometrów) obejmującej silnik, podzespoły 

mechaniczne, podzespoły elektryczne i elektroniczne wyposażenie, system audio, 
system informacyjny, tapicerkę – na okres 24 miesiące od daty odbioru 
samochodu  

2) na powłoki lakiernicze obejmujące nadwozie oraz inne elementy lakierowane -  
na okres 36 miesięcy od daty odbioru samochodu 

3) na perforację elementów nadwozia - na okres 72 miesiące od daty odbioru 
samochodu 

4) Wykonawca gwarantuje sieć serwisową, zapewniającą obsługę na terytorium RP 
(serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) Przedmiotu Leasingu – w maksymalnym 
obrębie do 100 km od siedziby zamawiającego. 

 
 

III. Warunki leasingu: 
 
1. Leasing operacyjny, 
2. Waluta umowy leasingu: PLN, 
3. Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 60 miesięcy – okres spłat 

rat leasingowych, 
4. Opłata wstępna: w wysokości 10% wartości netto przedmiotu leasingu, 
5. Raty leasingowe: 59 rat leasingowych, 
6. Raty leasingowe ustalone ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M - część 

odsetkowa raty bieżącej ulegnie obniżeniu w przypadku spadku WIBOR 1M lub 
podwyższeniu, w przypadku jego wzrostu, 

7. Wykup przedmiotu leasingu - Wartość wykupu: do maksymalnie 1 % ceny netto 
przedmiotu leasingu, 

8. Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu przez cały okres 
obowiązywania umowy w zakresie AC, OC, NNW. Akceptacja warunków 
ubezpieczenia jaki i firmy ubezpieczeniowej musi nastąpić przez obie strony w 
drodze odrębnego porozumienia.  

9. Zabezpieczenie transakcji wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją 
wekslową na kwotę sumy rat leasingowych brutto. 


