
Załącznik Nr 5  do Warunków Zamówienia 

WYKAZ PARAMETRÓW ZAMAWIANEGO SPRZĘTU (URZĄDZEŃ) DLA POSTĘPOWANIA PN:  

„Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu dostawczego do 3,5 ton” 

 

                                                                                      

1. ZAMAWIAJĄCY: 

  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

26-110 Skarżysko-Kamienna 
ul. Cicha 8 
 

2. WYKONAWCA: 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   
 
 

 
 

 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



 

 
PARAMETRY OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI: 

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
Ofertowany sprzęt (urządzenie) spełnia wymogi zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia Warunków Zamówienia                        

Załącznik Nr 4, tj: 
 
   

Lp. 
Opis parametru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym 

w załączniku nr 4  

Wartość parametru zgodnie z ofertą Wykonawcy  

(TAK/NIE lub parametr) 

1 Rok produkcji: 
2015, 2016 – fabrycznie nowy 

 

2 Silnik: 
Diesel , min. EURO 5 plus, podgrzewany filtr paliwa, 

 

3 Moc maksymalna: 
Min.100kW 

 

4 Dopuszczalna masa całkowita: 
max. 3500 kg. Hak holowniczy kulowy + złącze elektryczne  

(dopuszczalna masa zespołu pojazdów do 7 ton). 

 

5 Konstrukcja: 
ramowa 

 

6 Napęd: 
Tylny, systemy wspomagające kierowcę ESP 9, ASR. Blokada tylnego 
mostu. 

 

7 Hamulce: 
tarczowe obu osi, systemy wspomagające kierowcę ABS 9, 

 

8 Zawieszenie: 
Tylne wzmocnione. 

 

9 Kabina: 

3 osobowa, regulowany fotel kierowcy, podwójny fotel pasażera,  
centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, pokrycie foteli wykonane z 
materiału odpornego na ścieranie oraz na zabrudzenia, radio, 
klimatyzacja. 

 

10 Oświetlenie: 

Akumulator 12V . Alternator wzmocniony 150A. Oświetlenie zgodne z 
PRD i UE, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie. 

 



11 Wymiary: 
Długość zabudowy zewnętrznej min. 3000 mm. Szerokość zewnętrzna 
max. 2200 mm. Burty boczne aluminiowe min. 400 mm dwustronne 

 

12 Skrzynia: 
Wywrot trzy stronny, skrzynia wywrotu ze stali o podwyższonej 

wytrzymałości, spawana, a następnie lakierowana wielowarstwowo. 
Podłoga z blachy stalowej, spawana. Burty aluminiowe anodowane. 
Zamknięcia burt bocznych kasetowe. Burta tylna otwierana w osi dolnej 
i górnej, samoczynnie otwierana podczas wywrotu. Burty boczne 
otwierane w osi dolnej. Osłona kabiny i skrzyni narzędziowej z siatki 
stalowej do wysokości kabiny. System wywrotu hydrauliczny, napęd 
pompy elektryczny  lub z Przystawki Odbioru Mocy. Sterowanie z 

kabiny kierowcy. Siłownik wywrotu o udźwigu min. 5T 
 

 

13 Skrzynka narzędziowa: 
Zamontowana na podstawie, między kabiną, a skrzynia ładunkową 
wykonaną ze stali lakierowanej na biało, wyposażona w zamknięcia, 

drzwiczki z każdej strony oraz w połowie skrzynki w środku 
przedzielona ścianką. o wymiarach min. 500/1200/1870 mm (nie 
wystająca poza obrys samochodu) 

 

14 Koła: 
podwójne na tylnej osi: 195/75 R16C, pojedyncze ma przedniej osi 
195/75 R16C, pełnowymiarowe koło zapasowe. 

 

15  Inne: 
Immobiliser fabryczny. Zewnętrzne lusterka szerokokątne, elektrycznie 
sterowane i podgrzewane na długim ramieniu. Elektrycznie sterowane 
szyby boczne w drzwiach przednich. Komputer pokładowy. Poduszka 
powietrzna kierowcy. Pełna dokumentacja do rej. Pojazdu. 

Przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie eksploatacji pojazdu i 
BHP w warunkach praktycznego użytkowania pojazdu. Trójkąt 
ostrzegawczy, apteczka, klin pod koła. 
 

 

16 Gwarancja: 
Podwozie pod zabudowę - na całość pojazdu min. 24 miesiące bez 

limitu kilometrów. Nadwozie 24 miesiące. Dostawca samochodu 

zapewnienia serwis w odległości max. do 50 km od siedziby 
zamawiającego 
 

 

17 Czas dostawy: 

maksymalnie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

 
 



 

 
Na dowód spełnienia przez oferowany sprzęt (urządzenia) parametrów opisu równoważności zgodnie z wymaganiami Warunków Zamówienia 
załączamy następujące dokumenty: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

  
 

 
 

    

  
 
 
 

  
 
 

  

 


