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Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednej sztuki 

używanego pojazdu ciężarowego z zabudową jednokomorową, nie starszego niż 2012 rok, 

spełniającego normę EURO 5 w zakresie emisji spalin jak również spełniającego wymagania 

techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po 

drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku 

Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)i rozporządzeniach wykonawczych 

do tej ustawy. Pojazd ciężarowy 3-osiowy przeznaczony będzie do wywozu zmieszanych i selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych. 

I. PODWOZIE –parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez 

Zamawiającego: 

1) Rok produkcji min.: 2012 r.  

2) Przebieg: max.: do 350 000 km 

3) Emisja spalin min.: EURO 5 

4) Moc silnika: min. 300 KM, max. 330 KM 

5) Pojemność silnika: min. 8 500 cm3, max. 10 500 cm3 

6) Automatyczna skrzynia biegów 

7) DMC: 26 000 kg 

8) Ładowność min.: 10 500 kg 

9) Podwozie: 3-osiowe 

10) 3 oś tylna skrętna i podnoszona 

11) Zawieszenie przednie i tylni: pneumatyczne 

12) Blokada tylnego mostu napędowego 

13) Kabina 3-osobowa 

14) Elektryczne szyby i lusterka 

15) Kierownica wielofunkcyjna z regulacją położenia 

II. ZABUDOWA–parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez 

Zamawiającego: 

1) Zabudowa- jednokomorowa  

2) Rok produkcji min.: 2012 r.  

3) Pojemność zabudowy min.: 22 m3, max. 23,5 m3 

4) Okno rewizyjne z boku zabudowy 

5) Waga pod zabudową  

6) Kamera wsteczna 

7) Wciągarka linowa umieszczona na odwłoku z podziałem na dwie liny 
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8) Zbiornik na odcieki pod zabudową 

9) Skrzynki-2 szt. Na worki pod zabudową 

10) Wrzut uniwersalny na pojemniki od 110 l do 1100 l z łapami 

11) Wysokość krawędzi zasypu od podłoża max. 105 cm 

12) Szerokość zasypu min. 185 cm 

13) Stopnie dla obsługi 

III. DODATKOWO- Zamawiający wymaga: 

1) Dokumentów potwierdzających przebieg pojazdu 

2) Kopię dokumentów do rejestracji pojazdu lub pojazd zarejestrowany w Polsce 

3) Serwis olejowo-filtrowy silnika 

4) Gwarancja min. 3 miesiące max. 6 miesięcy 

5) Wyposażenie dodatkowe: 

a) Pojazd musi być wyposażony zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

ustawy o transporcie drogowym i pokrewnych. Wyposażenie pojazdu powinno 

obejmować m.in.: apteczkę, gaśnicę, podnośnik min. 10  000 kg udźwigu, klucz do kół, 

trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe 

IV. LEASING OPERACYJNY:  

1) Okres leasingu 4 lata – 47 (czterdzieści siedem) równych rat leasingowych, 

2) Opłata wstępna w wysokości 15 % wartości netto przedmiotu leasingu płatna do 7 

dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, 

3) Raty leasingowe o stałym niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy 

leasingowej, płatne raz w miesiącu na podstawie harmonogramu stanowiącego 

integralną część umowy, 

4) Opcja wykupu pojazdu za 1 % wartości początkowej pojazdu netto, pod warunkiem 

spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu, 

5) Koszt ubezpieczenia pokrywa Zamawiający, 

6) Koszty podatku od środków transportu pokrywa Zamawiający w formie refaktury, 

7) Rejestrację i opłatę rejestracyjną pojazdu pokrywa Zamawiający w formie refaktury, 

 


