
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia  

POJAZDY OSOBOWO-TERENOWE TYPU PICKUP 
1. Przedmiotem umowy jest najem 16 sztuk pojazdów osobowo – terenowych z napędem 4x4. 
2. Oddanie w najem poszczególnych pojazdów nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu 

zdawczo- odbiorczego pojazdu. 
3. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Najemcy, 97-410 Rogowiec, ul. Instalacyjna 

20: 
 7 pojazdów do dnia 3 stycznia 2022r. po uprzednim kontakcie telefonicznym  

i potwierdzeniu ww. daty; 
 9 pojazdów nie później niż do dnia 30.04.2022r., dostawy sukcesywne, w miarę 

dostępności pojazdów, po uprzednim kontakcie telefonicznym i potwierdzeniu daty 
podstawienia. 

4. Zamówiony pojazd zostanie przekazany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. 
5. Wymagania stawiane pojazdom będącym przedmiotem najmu: 

a. nadwozie typu pick-up z podwójną kabiną, 
b. fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., przy czym Zamawiający dopuszcza 7 

pojazdów z pierwszej dostawy, wymaganej na 03.01.2022r. używanych, wyprodukowanych nie 
wcześniej niż w 2020r. W takim wypadku Zamawiający zastrzega konieczność ich wymiany na 
fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021r., do 30.04.2022r, 

c. silnik o mocy min. 110 KW, 
d. rodzaj paliwa – ON, 
e. przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny lub automatyczna, 
f. napęd 4x4 z reduktorem, 
g. zbiornik paliwa o pojemności min 70 litrów, 
h. bardzo dobry stan techniczny i estetyczny, 
i. przystosowanie do przewozu min. 5 osób, 
j. będą posiadały przez cały okres najmu aktualne przeglądy okresowe i badania techniczne, 
k. będą objęte przez cały okres najmu ubezpieczeniem OC, AC ze zniesionym udziałem własnym  

w szkodach, 
l. będą posiadały przez cały okres najmu w pełnym zakresie ubezpieczenie NNW i Assistance, 
m. samochód zastępczy na cały okres naprawy/wyłączenia z ruchu/ awarii/ szkody komunikacyjnej. 

 
 
PAKIET SERWISOWY ZAWIERA: 

1. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wymagane przez producenta pojazdu w czasie kontraktu, 
2. Wymiana części eksploatacyjnych (tarcze, klocki, bębny hamulcowe bez limitu wymian), 
3. 2 dodatkowe komplety opon w ramach kontraktu do każdego pojazdu. 

 

 

 


