
Załącznik nr 1 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Do zapytania ofertowego: „Zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019, 2018 lub 

2017 roku pojazdu typu ATV (Quad) na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego” 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wyposażenie,  parametry i warunki, które musi spełniać pojazd ATV: 

Silniki, układ napędowy:  

 Typ:4-suwowy, jednocylindrowy o pojemność minimum 650 cm3 z (EFI) – elektroniczny 

wtrysk paliwa, 

 Chłodzony cieczą lub cieczą i wentylatorem elektrycznym, 

 Moc minimum 50 KM, 

 Napęd 4x4 / 2x4 przełączany elektrycznie z blokadą przedniego dyferencjału, przełączana 

elektrycznie, 

 Skrzynia biegów automatyczna, L/H/N/R, hamowanie silnikiem, 

 Napęd osi wał kardana, 

 

Zawieszenie i podwozie: 

 Zawieszenie przednie niezależne, podwójne wahacze. 

 Amortyzatory przednie hydrauliczne z regulacja napięcia sprężyny. 

 Zawieszenie tylne niezależne, podwójne wahacze. 

 Amortyzatory tylne hydrauliczne z regulacja napięcia sprężyny. 

 Hamulce przednie 2x tarcze hydrauliczne. 

 Hamulce tylne minimum1x tarcza hydrauliczna. 

 Felgi stalowe 

 Opony AT przednie minimum 25 x 8 - 12 lub większe. 

 Opony AT tylne minimum 25 x 10 - 12 lub większe. 

 

Parametry: 

 Zbiornik paliwa:18 –  25 litrów, 

 Bagażnik przód minimum 35 kg udźwigu, 

 Bagażnik minimum 75 kg udźwigu, 

 Prześwit 24 – 30 cm, 

 Ładowność 210 – 230 kg, 

 Długość: 205 – 235 cm, 

 Szerokość:120 – 130 cm, 

 Wysokość: 115 – 130 cm, 

 Rozstaw osi:125 – 135 cm, 

 Masa na sucho: 310 – 410 kg, 



 Kolor czerwony,  żółty lub inny z oklejony czerwoną lub żółtą folią 3M – pow.75 %, 

 Rok produkcji: 2017, 2018 lub 2019 r. 

 

 

Dodatkowe wyposażenie: 

 Hak holowniczy tylny z zaczepem kulowy o standardowej średnicy 50mm wraz ze 

złączami elektrycznymi, przystosowany do współpracy z przyczepą transportową, 

 Wyciągarka przednia, uciąg minimum 1200 kg, sterowana panelem przy kierownicy, 

 Osłona podwozia stalowa płyta ochronna pod dyferencjałem oraz silnikiem, 

 Zderzak stalowy, przedni oraz tylny, 

 Obramowanie bagażnika przedniego oraz tylnego zabezpieczające ładunek przed 

wypadnięciem, 

 2 sztuki homologowanych kasków motocyklowych typ off-road w dominującym kolorze 

czerwonym lub żółtym, 

 2 sztuki homologowanych gogli motocyklowych w dominującym kolorze czarnym, 

 


