
   

OPIS TECHNICZNY    

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Wymagania dla samochodu dostawczego 

dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie 
   

 

Samochód dostawczy, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż                     

w 2022 roku  

Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po prawej stronie  

Nadwozie typu pojedyncza kabina (3-osobowa) na ramie z zabudową skrzyniową 

typu wywrotka z homologacją   

Długość pojazdu: do 7 000 mm 

Szerokość pojazdu bez lusterek: do 2 100 mm 

Wysokość pojazdu bez lampy ostrzegawczej: do 2 400 mm 

Rozstaw osi: do 4 500 mm 

Ilość drzwi - 2 

Liczba siedzeń - 3 

Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycznie regulowanymi szybami 

Lewe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem 

Prawe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem 

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne 

Tylna ściana kabiny z 1 szybą o wymiarach szerokość min. 800mm i wysokość min. 

400mm  

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową 

Wielofunkcyjna kierownica umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego 

Hamulce tarczowe z przodu pojazdu 

Opony wielosezonowe – 1 kpl.  

Światła do jazdy dziennej 

Światła boczne pozycyjne 

Kolor kabiny: preferowany biały, lakierowany fabrycznie  

Dopuszczalna masa całkowita: do 3 500 kg  



Dopuszczalna ładowność: min. 800 kg 

Silnik Diesla o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1900cm3, spełniający normę 

emisji spalin nie niższą niż Euro 6, o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 130 KM               

Skrzynia biegów manualna lub automatyczna min. 5-biegów do przodu  

Poduszka powietrzna kierowcy  

Poduszka powietrzna pasażera 

Układ bezpieczeństwa ESP z asystentem hamowania 

Układ bezpieczeństwa ABS, ASR, EDS 

Wspomaganie ruszania pod górę 

3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości  

Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i pasażera – dźwiękowa i lampka 

kontrolna 

Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy  

Klimatyzacja  

Centralny zamek sterowany pilotem  

Immobilizer  

Fabryczne radio oraz głośniki 

Komputer pokładowy w języku polskim   

Kolumna kierownicy regulowana  

Fotel kierowcy z regulacją wysokości i z podłokietnikiem  

Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy  

Hak holowniczy kulowy montowany fabrycznie  

Zabudowa skrzyni otwarta z wywrotem 

Zabudowa: wywrot trójstronny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż                   

(4 000 x 2 000) mm z osłoną kabiny  

Wywrot sterowany z kabiny kierowcy 

Rama wykonana z profili stalowych o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, 

ocynkowana oraz lakierowana farbą podkładową i nawierzchniową 

Podłoga skrzyni wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości   

Wysokość burt standardowych: min 0,4 m.  



Dodatkowe burty aluminiowe winny być przystosowane do szybkiego ich montażu i 

demontażu o wysokości minimum 1,6 m i odpowiednio dopasowane do wymiarów 

standardowych burt. Dodatkowe burty winny być przystosowane do montażu 

plandeki i prawostronnej firano-burty. 

Nadkola z fartuchami ochronnymi montowane nad kołami osi tylnej  

Plandeka do przykrycia odpowiednia do powierzchni skrzyni ładunkowej i burt 

Pokrowce na siedzenie kierowcy i pasażerów 

Kluczyki do stacyjki - 2 kpl. 

Na dachu kabiny zamontowana lampa ostrzegawcza LED (podświetlona belka                   

z obustronnym napisem PUM Sp. z o.o. w Gubinie zespolona z lampami 

ostrzegawczymi w kolorze żółtym); lampa włączana z kabiny pojazdu 

Oklejenie pojazdu folią odblaskową: pasy (po każdej ze stron pojazdu) oraz 1 pas              

na tylnej burcie skrzyni  

 

 

Wymagane wyposażenie dodatkowe:  

• Koło zapasowe pełnowymiarowe 

• Kamera cofania  

• Skrzynka narzędziowe 1szt., zamykana, montowana do ramy samochodu   

• Skrzynka na worki o pojemności min. 60 l.  

• Trójkąt ostrzegawczy  

• Apteczka  

• Gaśnica proszkowa   

• Kliny zabezpieczające pod koła – 2 szt. 

• Klucz do kół  

• Zestaw podstawowych narzędzi 

• Zbiornik na wodę czystą o pojemności min. 15l z kranikiem do mycia rąk, 

montowany do ramy samochodu     

• Podnośnik hydrauliczny min. 5 t  

• Łopata i szczotka wraz z uchwytem/ami (mocowaniem)  

 

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:  

• Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

nieodpłatnie w terminie wskazanym w ofercie  

• Serwis pojazdu (podwozia + nadwozia) nie dalej niż 100 km od siedziby 

Zamawiającego lub serwis dojazdowy do siedziby Zamawiającego  

• Wizyta serwisu w ciągu 48h (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii.   

• W przypadku awarii pojazdu dłuższej niż 48 godzin od pisemnego (e-mail-

em) zgłoszenia usterki, Wykonawca na swój koszt udostępni 

Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach technicznych podobnych 

do pojazdu będącego w naprawie.   

• 2 bezpłatne szkolenia kierowców w siedzibie Zamawiającego przez cały 

okres gwarancji po zgłoszeniu Zamawiającego  

• Okres gwarancji fabrycznej pojazdu: min 36 miesięcy 



• Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie 

gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty 

części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę  

• Wykonawca wyraża zgodę na ewentualny dodatkowy montaż urządzeń 

systemu monitoringu GPS oraz kamer, niepowodujący utraty udzielonej 

gwarancji.  

 Do pojazdu należy dołączyć:  

• Książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,  

• Instrukcję obsługi (podwozia i zabudowy) w języku polskim,  

• Kartę gwarancyjną (podwozia i zabudowy) wraz z listą punktów 

serwisowych oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne. 
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