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Załącznik nr 4 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów technicznych 

SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY TYPU PICK-UP O NAPĘDZIE 4X4 - 17 szt. 

 

W wykropkowane miejsca wpisać -  spełnia lub nie spełnia 

 

1. Pojazd fabrycznie nowy z roku 2021 – ………………………………………  

 

2. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego - ............…………………….. 

 

 

3. Silnik wysokoprężny Diesel z turbodoładowaniem z automatyczną skrzynią 

biegów - …………………………………… 

 

4. Minimalna moc silnika 140 KM - ……………………………………………………  

 

 

5. Norma emisji spalin zgodna z  obecnie obowiązująca na terenie Unii 

Europejskiej - ……………………………………………………………………….. 

 

6. Zbiornik paliwa minimum 75 litrów - ……………………………………………… 

 

 

7. Samochód fabrycznie przystosowany do jazdy poza utwardzonymi drogami 

………………………………. 

 

8. Samochód musi posiadać wspomaganie kierownicy, elektryczny system 

stabilizacji toru jazdy ESP, wspomaganie układu hamulcowego, elektryczny 

system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania ABS, hamulec 

autonomiczny i wspomaganie nagłego hamowania oraz osłonę dolną zespołu 

napędowego - ………………………………………………. 

 

 

9. Auto musi być wyposażone w system „asystent wjazdu i zjazdu” - 

……………………………………………… 

 

10.  Auto musi posiadać dołączany w trakcie jazdy napęd 4x4 z reduktorem i 

blokadą tylnego mechanizmu różnicowego - …………………………………….. 

 

 

11. Auto musi posiadać minimalny prześwit 240 mm - ………………………………. 
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12. Auto musi posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne rozmiarowo z 

kołami na osiach ……………………………………………. 

 

 

13. Komplet opon zimowych A/T i letnich zgodnych z homologacją producenta 

samochodu -………………………………………………….. 

 

14. Felgi minimum 18 cali - …………………………………………. 

 

 

15. Przestrzeń ładunkowa trwale oddzielona ……………………………………….. 

 

16. Ładowność co najmniej 700 kg - …………………………………………………. 

 

 

17. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg, możliwość 

ciągnięcia przyczepy o masie min. 3500 kg - ……………………………………... 

 

18. Auto z zamontowanym hakiem holowniczym o uciągu min. 3500 kg -

……………………………………….. 

 

 

19. Powierzchnia ładunkowa pokryta powłoką łatwo zmywalna oraz umożliwiająca 

dezynfekcję - ……………………………………………….. 

 

20. Gwarancja producenta mechaniczna min. 5 lat - …………………………………. 

 

 

21. Gwarancja perforacyjna min.10 lat - ………..................................................... 

 

22. Gwarancja na lakier min 5 lat - …………………………………………………… 

 

23. Pojazd wyposażony we  wciągarkę elektryczną trwale przymocowana na 

przestrzeni ładunkowej  o uciągu minimum 1500 kg - …………………………… 

 

 

24. Oświetlenie przestrzeni ładunkowej typu LED - ………………………………….. 

 

25. Składany trap załadowczy o dużej wytrzymałości o szerokości minimum 280 

mm i długości po rozłożeniu minimum 2150 mm………………………………… 

 

 

26. Kabina pasażerska podwójna, pięcioosobowa…………………………………… 
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27. Gniazdo zapalniczki 12V……………………………………………………………. 

 

28. Tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości np.: derma, skaj, skóra (nie 

dopuszcza się rozwiązania w postaci pokrowców)……………………………….. 

 

 

29. Dywaniki gumowe dla przedniego i tylnego rzędu siedzeń………………………. 

 

30. Przednie światła przeciwmgielne……………………………………………………. 

 

 

31. Dodatkowe przednie oświetlenie dalekosiężne typu LED BAR zamontowane 

na dachu – strumień świetlny min. 23000 lm, żywotność 50000 h 

……………………………………… 

32. Kuwetę transportową wykonaną z tworzywa sztucznego o minimalnych 

wymiarach długość 100 cm, szerokość 75 cm, wysokość 26 

cm………………………………. 

 

33. Samochód musi posiadać klimatyzację, ogrzewane przednie siedzenia i 

fabryczne radio z systemem bluetooth. Elektrycznie regulowane szyby min. z 

przodu. Fabryczne czujniki parkowania min. tylne. Samochód musi posiadać 

centralny zamek sterowany zdalnie. Boczne lusterka muszą być sterowane 

elektrycznie i podgrzewane…………………………………………………….. 

 

 

34. Samochód musi być wyposażony min. w 6 poduszek powietrznych, 

…………………………………………………………. 

 

35. Samochód oraz wyposażenie dodatkowe muszą spełniać wszystkie 

wymagania przepisów Ruchu Drogowego oraz posiadać wymagane atesty, 

certyfikaty………………………………………………. 

 

 

36. Auto musi być objęte autoryzowanym serwisem gwarancyjnym producenta lub 

importera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej……………………………………. 

 

 


