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Załącznik nr 9a do SIWZ 

 

Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu 

skrzyniowego, samowyładowczego, oplandekowanego 

 

Lp. Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 
Parametry oferowane 

przez Wykonawcę 

1 Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w: min. 2019 r. 
Tak/Nie* 

……………………. 

2 Silnik: 

 - pojemność skokowa: 2 200 ÷ 2 300 
Tak/Nie* 

……………………. 

 - moc w KM: 160 ÷ 180 
Tak/Nie* 

……………………. 

 - moment obrotowy: min. 300 Nm 
Tak/Nie* 

……………………. 

 - rodzaj paliwa: olej napędowy Tak/Nie* 

 - skrzynia biegów: manualna 6-cio przekładniowa 
Tak/Nie* 

……………………. 

 - prędkość maksymalna: ograniczona do 100 km/h 
Tak/Nie* 

……………………. 

 - norma emisji spalin: min. EURO 6 
Tak/Nie* 

……………………. 

3 Wymiary zewnętrzne pojazdu: 

 - długość/szerokość (bez lusterek)/wysokość: 5 640 mm/2 070 mm/2 265 mm ± 5% 
Tak/Nie* 

……………………. 

 - rozstaw osi: min. 3 650 mm 
Tak/Nie* 

……………………. 

 - promień skrętu (między krawężnikami): max. 13,6 m 
Tak/Nie* 

……………………. 

 - prześwit: min. 165 mm 
Tak/Nie* 

……………………. 

4 Skrzynia samowyładowcza: 

 
- wymiary wewnętrzne, długość/szerokość/wysokość: 3 600 mm/2 050 mm/1 750 

mm ± 5% 

Tak/Nie* 

……………………. 

 - rama pośrednia stalowa, cynkowana ogniowo Tak/Nie* 

 - podłoga laminowana, antypoślizgowa o grubości: min. 15 mm 
Tak/Nie* 

……………………. 

 - burty boczne aluminiowe o wysokości: min. 400 mm 
Tak/Nie* 

……………………. 

 - boczne aluminiowe listwy przeciw wjazdowe (rowerowe) Tak/Nie* 

 - błotniki plastikowe Tak/Nie* 

 - oświetlenie boczne obrysowe Tak/Nie* 

 
- stelaż pod plandekę stalowy, cynkowany, ożebrowanie z desek, wzmocnienie 

tylnej części skrzyni 
Tak/Nie* 

 

- tylna ściana skrzyni oraz boki skrzyni wzmocnione płytą/sklejką o grubości min. 

12 mm i obite materiałem nisko-ścieralnym (blacha) do wysokości min. ¾ 

zabudowy 

Tak/Nie* 

……………………. 

 - plandeka koloru niebieskiego RAL 510 z naciąganiem gumowym Tak/Nie* 

 - wywrotka jednostronna (tył) - siłownik elektryczny Tak/Nie* 

5 Zawieszenie: 

 - zawieszenie przednie typu McPherson Tak/Nie* 

 - napęd na przednie koła Tak/Nie* 

 - zawieszenie tylne na resorze piórowym Tak/Nie* 

 - rozmiar kół: 16” + kołpaki Tak/Nie* 

 - metalowa osłona pod silnikiem Tak/Nie* 
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6 Kabina: 

 - ilość miejsc: 3 Tak/Nie* 

 - kolor: biały Tak/Nie* 

 - 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów Tak/Nie* 

 - fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości oparcia i lędźwiową Tak/Nie* 

 - komputer pokładowy Tak/Nie* 

 - wyświetlanie komunikatów w języku polskim Tak/Nie* 

 - regulacja ustawienia świateł Tak/Nie* 

 - kanapa ze składanym oparciem i schowkiem w siedzisku Tak/Nie* 

 - poduszka powietrzna kierowcy Tak/Nie* 

 - podnoszony łokietnik Tak/Nie* 

 - tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze Tak/Nie* 

 - pokrowce na siedzenia w ciemnym kolorze Tak/Nie* 

 - elektrycznie podnoszone przednie szyby Tak/Nie* 

 - elektryczne sterowanie lusterek zewnętrznych Tak/Nie* 

 - lusterka zewnętrzne o wydłużonych ramionach wraz z kierunkowskazami Tak/Nie* 

 - ogrzewane zewnętrzne lusterka Tak/Nie* 

 - ogrzewanie/wentylacja Tak/Nie* 

 - manualna klimatyzacja Tak/Nie* 

 - wskaźnik temperatury zewnętrznej Tak/Nie* 

 - radio z MP3/USB Tak/Nie* 

 - wysuwany uchwyt na dokumenty w desce rozdzielczej Tak/Nie* 

 - centralny zamek z pilotem Tak/Nie* 

 - wyłożenia przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną Tak/Nie* 

7 Lampy ostrzegawcze: 

 
- lampa ostrzegawcza ledowa „belka” (pomarańczowa - środkowy panel biały), 

zamontowana na kabinie 
Tak/Nie* 

 
- lampa ostrzegawcza (pomarańczowa - kogut) zamontowana z tyłu skrzyni 

samowyładowczej po lewej  stronie na wysokości ¾ wysokości skrzyni 
Tak/Nie* 

 - włącznik/wyłącznik lamp ostrzegawczych zamontowany na desce rozdzielczej Tak/Nie* 

 
- instalacja elektryczna do w/w lamp położona w sposób niewidoczny i 

zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi 
Tak/Nie* 

8 Zbiornik paliwa: 80 ÷ 100 litrów, zamykany na klucz 
Tak/Nie* 

……………………. 

9 Wyposażenie dodatkowe: 

 - koło zapasowe Tak/Nie* 

 - gniazdo 12V do podłączenia radiotelefonu Tak/Nie* 

 - klin pod koła Tak/Nie* 

 - podnośnik samochodowy hydrauliczny Tak/Nie* 

 - gaśnica Tak/Nie* 

 - trójkąt ostrzegawczy z lampą Tak/Nie* 

 - apteczka Tak/Nie* 

 - zestaw narzędzi Tak/Nie* 

 - fabryczny komplet kluczy Tak/Nie* 
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10 Wymagania dodatkowe 

 
- pojazd pochodzi z produkcji seryjnej (nie dopuszcza się prototypu ani 

pierwszego urządzenia z serii) 
Tak/Nie* 

 

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na pojazd na okres 24 

miesięcy bez limitu kilometrów (liczone od daty bezusterkowego odbioru 

pojazdu, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym) 

Tak/Nie* 

 
- Wykonawca zobowiązuje się w okresie udzielonej gwarancji pojazdu zapewnić 

bezpłatne przeglądy gwarancyjne, który będą odbywały się: 
Tak/Nie* 

  na terenie bazy technicznej Saniko Tak/Nie* 

 

 w serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym do 50 km od bazy 

technicznej Saniko. Zamawiający sam dostarczy pojazd skrzyniowy do 

serwisu Wykonawcy. 

Tak/Nie* 

nazwa i adres serwisu: 

………...….…………….. 

………...….…………….. 

 

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny, reagujący w ciągu 24h (czas reakcji należy przyjąć przyjazd 

serwisu do pojazdu skrzyniowego) liczone od daty otrzymania zgłoszenia, który 

będzie odbywał się: 

Tak/Nie* 

  na terenie bazy technicznej Saniko Tak/Nie* 

 

 w serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym do 50 km od bazy 

technicznej Saniko. Zamawiający sam dostarczy pojazd skrzyniowy do 

serwisu Wykonawcy. 

Tak/Nie* 

nazwa i adres serwisu: 

………...….…………….. 

………...….…………….. 

 

- w ramach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

związane z ich wykonaniem, w szczególności: koszty robocizny, wymiany 

materiałów, uzupełnienia płynów i smarów, koszt dojazdu serwisu do bazy 

technicznej Saniko 

Tak/Nie* 

 
- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych 
Tak/Nie* 

 

- Wykonawca zapewnia, że w dniu dostawy pojazdu do bazy technicznej Saniko, 

przeszkoli nieodpłatnie wyznaczonych pracowników w zakresie użytkowania, 

obsługi, konserwacji i eksploatacji dostarczonego pojazdu 

Tak/Nie* 

 
- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do bazy 

technicznej Saniko, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 
Tak/Nie* 

 
- w dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu n/w 

dokumenty: 
 

    - dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu Tak/Nie* 

    - instrukcje obsługi i eksploatacji pojazdu w języku polskim Tak/Nie* 

    - katalog części zamiennych (preferowany język polski) Tak/Nie* 

    - kartę gwarancyjną Tak/Nie* 

    - harmonogram przeglądów pojazdu Tak/Nie* 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy 


