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Znak sprawy: WOPN-PK.082.5.2014.EH 

 

Specyfikacja techniczna samochodu terenowego: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pick-up z 
podwójną kabiną - rok produkcji 2014, 4-drzwiowego, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg, 
przeznaczonego do przewozu 5 osób z kierowcą na potrzeby RDOŚ w Szczecinie wraz z jego 
dostarczeniem do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila 
Firlika 20, 71-637 Szczecin. 

Wymagania: 
 

Wyszczególnienie: parametr wymagany przez Zamawiającego: parametr oferowany przez Wykonawcę: 

- dane ogólne: - samochód terenowy, rok produkcji: 2014 r. TAK/NIE  

- rodzaj napędu - napęd 4 x 4,  
- napęd na jedną oś 4 x 2,  
- możliwość ręcznego przełączenia napędu, 
-skrzynia redukcyjna ze skrzynią rozdzielczą. 

TAK/NIE 

- bezpieczeństwo: 
 

- poduszki powietrzne: łącznie 6 szt. 
poduszek: poduszki chroniące kierowcę i 
pasażerów, boczne poduszki powietrzne, 
kurtyny powietrzne, 
- system zapobiegający blokowaniu kół 
podczas hamowania ABS, z systemem 
elektronicznego rozdziału sił hamowania, 
- system wspomagający hamowanie,  
- system stabilizujący tor jazdy ESP oraz 
system stabilizacji pojazdu zapewniający   
uniknięcie poślizgu, 
-  światła przeciwmgielne przednie, 
-  kierunkowskazy boczne w lusterkach, 
-  kamera cofania, 
-  autoalarm antywłamaniowy, 
-  immobiliser, 
-  wielofunkcyjna kierownica. 

TAK/NIE 

- układ napędowy:  
 

- rodzaj silnika: wysokoprężny turbo diesel, 
-  pojemność skokowa silnika (cm3): min. 
2500, 
- moc (KM): min. 170, 
- moment obrotowy (Nm): min. 310, 
- skrzynia biegów mechaniczna (manualna): 
min. 5-cio stopniowa z reduktorem, 
- rodzaj paliwa: olej napędowy ON. 

TAK/NIE 

- układ kierowniczy: 
 

- przekładnia kierownicza ze wspomaganiem. 
TAK/NIE 

- dane eksploatacyjne:  
 

-   pojemność zbiornika paliwa (litry): min. 
70l, 
- dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, 
tlenków azotu, cząstek stałych oraz 
węglowodorów spełniająca wymogi 
minimum wg. Europejskiego Standardu 
Emisji Spalin EURO 5 dla silników 
wysokoprężnych. 

TAK/NIE 

- zawieszenie: 
 

-  zawieszenie przednie: niezależne, 
-  zawieszenie tylne: resory piórowe, 
-  prześwit bez obciążenia: min. 20 cm, 
-  kąt natarcia: min. 25 ˚, 
-  głębokość brodzenia: min. 40 cm. 

TAK/NIE 



 
 
- nadwozie 4-drzwiowe z osobną 
przestrzenią ładunkową typu pick-
up: 
 

- długość całkowita pojazdu (mm): min. 
4900, max. 5500 
-  szerokość całkowita pojazdu z lusterkami 
(mm): min. 1700, max. 2500 
-  wysokość całkowita pojazdu (mm): max. 
1900 
-  liczba miejsc siedzących wraz z kierowcą: 
5. 

TAK/NIE 

- hamulce: 
 

- oś przednia tarczowe, 
- oś tylna tarczowe lub bębnowe. 

TAK/NIE 

- masa: 
 

- ładowność (kg) min. 700, 
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) 
max. do 3500. 

TAK/NIE 

- kolor nadwozia: -  biały, srebrny lub czarny. TAK/NIE 
- wyposażenie samochodu:  
 
 

- skrzynia ładunkowa zabudowana osłoną 
metalową zamykaną na zamek, 
- centralny zamek ze sterowaniem zdalnym,  
- klimatyzacja, 
- fabryczny radioodtwarzacz z CD, MP3, 
USB, Bluetooth, 
- elektrycznie podnoszone przednie i tylne 
szyby boczne, 
- elektrycznie sterowane i podgrzewane 
lusterka, 
- podgrzewana szyba tylna, 
- komputer pokładowy, 
- progi boczne, 
- hak holowniczy, 
- koło zapasowe, 
- dodatkowy komplet 4 szt. kół z oponami 
zimowymi, 
- wyciągarka, 
- dywaniki gumowe dla kierowcy i 
pasażerów. 

TAK/NIE 

- gwarancja: 
 

- gwarancja mechaniczna (na silnik i 
podzespoły): min. 3 lata, 
- gwarancja na perforację nadwozia: min. 5 
lat, 
- gwarancja na powłokę lakierniczą: min. 3 
lata. 
 
 

- gwarancja mechaniczna (na silnik i podzespoły): 
………………. m-cy , 
- gwarancja na perforację nadwozia: ..……… m-cy. 
- gwarancja na powłokę lakierniczą: ……. m-cy 
 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest zaoferować 

ilość miesięcy gwarancji, jednak nie więcej niż 80 
miesięcy. Wymaganie zostanie uznane za spełnione 

w przypadku zaoferowania przynajmniej 
minimalnych okresów gwarancji określonych przez 

Zamawiającego. 

- serwis: 
 

- Wykonawca zapewnia możliwość 
świadczenia usług obsługowych i 
serwisowych oraz napraw w okresie 
udzielanej gwarancji, w co najmniej jednej 
autoryzowanej stacji obsługi na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. 

 

TAK/NIE 

 
Termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą, a 
Zamawiającym. 
 
 
 


