
Część III SWZ
Opis przedmiotu zamówienia 

Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t 
(SISK Z.2.2021)



L.P. Nazwa parametru [j.m.] Wartość niezbędna

1
Brygadówka, odpowiadający dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań 

określonych art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2011 roku, o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

Tak

2
Wywrotka samo wyładowcza, odpowiadający dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym 

dla wymagań określonych art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2011 roku, o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

Tak

3 masa całkowita [kg] Max 3500

4 długość całkowita pojazdu [mm] max. 6500

5 masa holowanej przyczepy bez hamulca [kg] min. 750

6 masa holowanej przyczepy z hamulcem [kg] min. 1500

7 ładowność [kg] Min. 900

8 długość przestrzeni skrzyni ładunkowej [mm] Min. 2800

9 szerokość przestrzeni skrzyni ładunkowej [mm] Min. 2000

10 wysokość burt przestrzeni ładunkowej skrzyni [mm] Min. 600

wymiary i masy

rodzaj zabudowy



11 burty skrzyni ładunkowej otwierane i demontowane Tak

12 podłoga skrzyni ładunkowej ze wsmocnionej stali Tak

13 burty skrzyni ładunkowej aluminiowe anodowane Tak

14
tylne słupki zintegrowane z trzema zamkami (otwieranie burty bocznej, otwieranie i uchylanie burty 

tylnej)
Tak

15 punkty mocowania ładunku Min. 6 

16 dodatkowe światło oświetlenia roboczego przestrzeni za autem podczas rozładunku Tak

17 rodzaj silnika Diesel

18 Pojemność [cm3] 1550-2400

19 Moc [kW/KM] Min. 66/90

20 oś napędzana
Przednia lub tylna lub 

obie osie

21 przekładnia
manualna, min. 6 

biegów

napęd

wyposażenie



22 system siłownika hydraulicznego umożliwiający wywrót skrzyni ładunkowej do tyuł Tak

23 sterowanie wywrotem za pomocą pilota na przewodzie spiralnym o długości 2m; mocowanie w kabinie Tak

24 Sygnalizator dźwiękowy przy podnoszeniu platformy Tak

25

oświetlenie ostrzegawcze impulsowe o barwie pomarańczowej na dachu pojazdu, po stronie prawej i 
lewej, widoczne z czterech stron pojazdu, zgodne z Dz.U.2015.305 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia § 38.1

dopuszcza się belkę 
oświetleniową o 

szerokości minimum 
120 cm

26 automatyczne światła do jazdy dziennej Tak

27 klimatyzacja kabiny Tak

28 czujniki cofania Tak

29 instalacja do montażu radioodbiornika z głośnikami i anteną Tak

30 poduszka powietrzna czołowa kierowcy Tak

31 szyby w drzwiach w 1 rzędzie siedzeń sterowane elektrycznie Tak

32 lusterka zewnętrzne sterowane z wnętrza pojazdu i ogrzewane Tak

33 liczba miejsc Min. 7

34 2 rzędy siedzeń Tak



35 podwójne siedzenie pasażera (czyli trzy miejsca z kierowcą w 1. rzędzie) Tak

36 hak holowniczy Tak

37 regulacja wysokości fotela kierowcy Tak

38 kolumna kierownicza z regulacją Tak

39 drzwi boczne przestrzeni kabiny w 2 rzedzie siedzeń po stronie prawej Tak

40 boczne okna  przestrzeni kabiny w 2 rzędzie otwierane Tak

41 punkty mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej Min. 6

42 dywaniki gumowe dedykowane, zabezpieczające podłogę w kabinie pojazdu Tak

43 oświetlenie przestrzeni kabiny Tak

44 pełnowymiarowe koło zapasowe i zestaw narzędzi fabryczny + podnośnik Tak

45 minimalny okres gwarancji o zakresie z art. 577 par. 3 k.c. oraz minimum 100.000,00 kilometrów Tak

46 okres gwarancji 
Min. 24 miesiące oraz 
nie mniej 100 000,00 

kilometrów.

gwarancja



47
wyposażenie dodatkowe / opcjonalne wymienione w specyfikacji nie może wpływać ograniczająco na 

gwarancję pojazdu
Tak

48
serwis autoryzowany przez producenta oferowanych urządzeń będących przedmiotem dostawy; naprawy 

i przeglądy gwarancyjne realizowane w odległości nie większej niż 50 kilometrów od siedziby 
Zamawiającego  

Tak

49
używanie pojazdu nie wiąże się z koniecznością posiadania prawa własności intelektualnej do rozwiązań 
technicznych lub prawa do tych rozwiązań przeniesie bez dodatkowego wynagrodzenia wraz z dostawą 

przedmiotu zamówienia
Tak

50
urządzenia, materiały, będą posiadały właściwości użytkowe wymagane przy tego typu pracach 
(dostawach), a także będą posiadały ważne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje 

zgodności dopuszczające do stosowania
Tak

51
przeglądy serwisowe wg zaleceń producenta. Koszt materiałów eksploatacyjnych i przeglądów zwykłe 

ceny rynkowe.
Tak

52 rękojmia – 24 miesiące Tak

Rękojmia – 24 miesiące


