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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Zamawiający: 

Województwo Zachodniopomorskie 
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, 

 
w imieniu którego postępowanie prowadzi: 

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie 
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 
tel. (94) 341-96-45, fax. (94) 340-48-56 
e-mail: biuro@zld.koszalin.pl 
http:// www.zld.koszalin.pl 
 

Przedmiot zamówienia: Leasing operacyjny samochodu transportowego z opcją wykupu. 
 
Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu 1 sztuki 
fabrycznie nowego samochodu transportowego według określonych parametrów dla potrzeb Pracowni 
Kruszyw i Betonów Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie ul. Szczecińska 31, 
75-122 Koszalin. 
 
CPV 34130000-7 – pojazdy silnikowe do transportu towarów 
  66114000-2 – usługi leasingu finansowego 
  66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe 
  66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe 
  

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Pojazd transportowy 4-drzwiowy fabrycznie nowy nie straszy niż 2018r. z gwarancją 
producenta, typu bus, całkowita długość pojazdu od 5000 mm do 5500 mm, maksymalna 
wysokość samochodu 2300 mm, rozstaw osi minimum 3000 mm. 
2. Okres gwarancji mechanicznej w miesiącach: minimum 24 miesiące bez limitu 
kilometrów. 
3. Okres gwarancji na lakier w miesiącach: minimum 36 miesięcy. 
4. Okres gwarancji na perforację nadwozia w miesiącach: minimum 144 miesiące 
5. Rodzaj napędu: napęd dowolny. 
6. Przystosowany do przewozu 5 osób (z kierowcą) – fabryczna homologacja ciężarowa. 
7. Pojedyncze siedzenie obok kierowcy. 
8. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 
o trzech punktach kotwienia i zagłówki. 
9. Drzwi przesuwne z prawej strony do przestrzeni pasażerskiej. 
10. Samochód oszklony w części pasażerskiej (przestrzeń ładunkowa bez okien). 
11. Ściana działowa z oknem, oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej. 
12. Dopuszczalna masa całkowita samochodu minimum 2,8 tony maksimum 3,2 tony. 
13. Kolor nadwozia pomarańczowy. 
14. Zapłon samoczynny, turbodoładowany. 
15. Silnik wysokoprężny o pojemności od 1800 do 2200 cm3. 
16. Moc minimum 135 KM. 
17. Norma emisji spalin minimum EURO 6. 
18. Skrzynia biegów automatyczna minimum 6 stopniowa. 
19. ABS - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym 
rozdziałem siły hamowania. 
20. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania. 
21. Minimum dwie poduszki powietrzne: jedna dla kierowcy i jedna dla pasażera. 
22. Koło zapasowe pełnowymiarowe. 
23. Komplet opon całorocznych na felgach. 
24. Fabryczny centralny zamek sterowany pilotem (2 sztuki). 



25. Zabezpieczenie przed kradzieżą – immobiliser. 
26. Auto-alarm fabryczny. 
27. Czujniki parkowania minimum tył. 
28. Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie. 
29. Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane. 
30. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu. 
31. Układ kierowniczy ze wspomaganiem. 
32. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. 
33. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, z regulacją odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem. 
34. Klimatyzacja. 
35. Alternator minimum 160A. 
36. Światła do jazdy dziennej w technologii diodowej (LED). 
37. Komputer pokładowy. 
38. Drzwi z tyłu: klapa z szybą otwierana do góry. 
39. Szerokość tylnego otworu załadunkowego minimum 1350 mm. 
40. Podłoga w przestrzeni ładunkowej wyłożona sklejką, ściany boczne i nadkola wyłożone 
sklejką lub tworzywem sztucznym. 
41. Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym. 
42. Dwa gniazdka 12 V: jedno w kabinie kierowcy, jedno w przestrzeni ładunkowej. 
43. Hak holowniczy z możliwością demontażu, ze stabilizacją przyczepy i trzynasto-pinowym 
gniazdkiem. 
44. Ostrzegawcza sygnalizacja świetlna typu belka (minimum dwa światła pulsacyjne 
pomarańczowe typu LED montowane na dachu pojazdu nad kabiną kierowcy). 
45. Tył pojazdu oklejony naprzemiennie pasami w kolorze białym i czerwonym (rozkład 
i szerokość pasów jak w znaku  U-26) oraz znakami A-14 (po prawej stronie) i C-10 (po lewej 
stronie). 
46. Boki pojazdu oklejone żółtymi pasami z widocznym dla innych użytkowników drogi 
napisem w kolorze czarnym POMIARY DROGOWE. 
47. Zużycie energii nie większe niż 2,50 MJ/km w cyklu mieszanym (miejski/pozamiejski). 

 
  Dostarczony samochód musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, 
wynikające z ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 
1260 z późn. zm.) i określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). 
  W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd będący przedmiotem leasingu spełnia wymagania 
zamawiającego, wykonawcy zobowiązani są do załączenia opisów modelu samochodu (np. katalogi, 
specyfikacje techniczne itp.) zawierające informacje, które umożliwiają jednoznaczną ocenę zgodności 
ich parametrów z wymaganiami określonymi i postawionymi przez zamawiającego. 
 

II. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 
Konrad Jachimowski 
konrad.jachimowski@zld.koszalin.pl 
tel.: (94) 341 27 32 
tel. kom.: 604 111 167   
Szymon Kamiński 
szymon.kaminski@zld.koszalin.pl 
tel.: (94) 341 96 45 
tel. kom.: 795 400 004 

 
III. Termin realizacji zamówienia: 

Wydanie samochodu w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy. Leasing 36 miesięcy 
w równych, stałych przez cały okres kredytowania, ratach. Możliwość wykupienia samochodu 
po tym terminie.   
 

IV. Pozostałe warunki zamówienia: 
1. Opłata wstępna: 10%. 
2. Opłata manipulacyjna: 0% 
3. Koszty serwisu i napraw w limicie 100 000 km, ubezpieczenia OC, AC, NNW 
i ASSISTANCE w trakcie umowy ponoszone będą przez zamawiającego. 



4. Koszty powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport do siedziby 
zamawiającego i inne ponosi wykonawca. 
5. Termin płatności oraz wysokość rat leasingowych zostaną określone w umowie 
leasingowej. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia na przedmiocie leasingu oznaczeń 
określających Zamawiającego. 
7. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Opcja obejmuje prawo 
nabycia przez Zamawiającego samochodu będącego przedmiotem leasingu. W takim 
przypadku Zamawiający zobowiązany będzie do zawiadomienia wykonawcy w formie 
pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa w terminie 60 dni przed upływem 36 miesięcy 
od dnia wydania samochodu. Nabycie przez Zamawiającego samochodu nastąpi na 
podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność samochodu podpisanych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę, za cenę wskazaną w ofercie wykonawcy, w wysokości 
1% ceny brutto samochodu. 
8. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z opcji wykupu zobowiązuje się dostarczyć 
samochód do miejsca wskazanego przez Wykonawcę jednak nie dalej jak 50 km od siedziby 
Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o rezygnacji z opcji wykupu. 
      

V. Kryteria oceny ofert: 
Najniższa cena. 
 

VI. Termin i miejsce składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Zachodniopomorskie 
Laboratorium Drogowe w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, Pokój nr 1, do dnia 
30 listopada 2018r. do godziny 12:00.  
Na kopercie należy umieścić następujące informacje: 
- imię i nazwisko/firmę, adres Wykonawcy, 
- nazwę zamówienia tj. „Leasing operacyjny samochodu transportowego z opcją 
wykupu”. 
       

VII. Załączniki: 
1. Formularz oferty. 
 
 


