
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (wolnego od wad, 
bezwypadkowego, z oryginalną powłoką lakierniczą oraz przebiegiem poniżej 100km) 
samochodu osobowego typu sedan lub liftback ( 5 osobowy) do celów służbowych 
wyprodukowanego w roku 2018, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego z 
homologacją do 3.5 tony. 
 
 
Opis techniczny samochodu osobowego:                                                            Załącznik nr 1 
 

Minimalne wymagania postawione przez Zamawiającego 

1. Wymogi ekologiczno- energetyczne: 

1) zużycie paliwa w cyklu mieszanym (wartość uśredniona w l/100 km), nie więcej niż 9,0 l (wg. danych 
producenta) 

2. Silnik: 

1) Benzynowy – turbodołdowany, 

2) pojemność skokowa silnika minimalna 1900 cm3, maksymalna 2200 cm3, 

3) moc minimalna 180 KM, 

4) spełniający wymagania emisji spalin EURO 6,2 

3. Napęd: 

1) napęd kół przednich, 

2) skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, minimum 6-cio biegowa + bieg wsteczny lub automatyczna 
dostosowana do wersji silnika 

3) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania 

4. Układ hamulcowy: 

1) system zapobiegający blokowaniu kół w czasie hamowania – ABS, ESC, TA, EBA, PS, EBO 

5. Układ kierowniczy: 

1) wspomaganie układu kierowniczego, 

2) kierownica po lewej stronie z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach – wielofunkcyjna, 

6. Podwozie i nadwozie: 

1) długość minimum 4750 mm ,szerokość 1800 mm,  wysokość max. 1450 mm, 

2) obręcz kół jezdnych minimum 16" –  aluminiowe (opony letnie wg zaleceń producenta),  

3)  koło zapasowe z obręczą stalową,  dojazdowe + standardowy zestaw wymiany kół, 

4) możliwość przewozu  5 osób (kierowca + 4 pasażerów), 

5) elektrycznie sterowane szyby w drzwiach z funkcją domykania szyb, 

6) lusterka boczne (zewnętrzne) sterowane elektrycznie i podgrzewane z integrowanymi kierunkowskazami, 

7) trzecie światło "stop", 

8) tylna szyba ogrzewana, 

9) klimatyzacja – minimum 2 strefowa automatyczna z regulacją elektryczną + nawiew na drugi rząd siedzeń 

10) tapicerka siedzeń wykonana z tkaniny (w ciemnej tonacji), 

11) regulowane siedzenie kierowcy z podłokietnikiem, 

12) siedzenia w układzie: 1 rząd – fotel kierowcy i pasażera, 2 rząd – miejsca siedzące dla minimum 2 osób, 

13) składane siedzenia w drugim rzędzie, dzielone z podłokietnikiem 60-40, 

14) zagłówki z regulacją wysokości, 

15) podłoga wyłożona wykładziną a podsufitka tkaniną, 

16) poduszki powietrzne kierowcy i pasażerów max. Ilość oferowana przez producenta, 

17) centralny zamek sterowany zdalnie pilotem bezkluczykowym, system obsługi z alarmem, 

18) radio fabrycznie montowane z odtwarzaczem MP3, USB, SD, nawigacja mapa Polski i Europy z możliwością 
aktualizacji, 

19) zbiornik paliwa o pojemności minimum 60l, 

20) komplet dywaników przód i tył odpowiedni dla modelu pojazdu,  gumowe, 



21) oświetlenie podsufitowe części pasażerskiej, 

22) lakier metalizowany lub perłowy (srebrny), 

23) komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem, 

24) minimum 1 gniazdo 12 V w części przedniej, 1 tył, 1 bagażnik, 

25) dwa komplety kluczyków, 

26) czujniki cofania tył, przód – kamera cofania, 

27) światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu,  

28) elektrycznie ogrzewana szyba przednia, 

29) biksenonowe reflektory przednie adaptacyjne lub reflektory LED, 

30) światła do jazdy dziennej LED, 

31) czujnik zmierzchu i deszczu, 

32) wyższy stopień przyciemniania szyb bocznych tylnych i tylnej, 

33) oświetlenie tylne kabiny do czytania, 

34) osłony przeciwbłotne tył, przód, 

35) system monitorowania martwego pola widzenia. 

7. Zabezpieczenia pojazdu: 

1) immobiliser, 

2) alarm. 

8. Gwarancja fabryczna: 

1) gwarancja  min. 2 lata lub nowy samochód, 3 lata – powłoka lakiernicza , 10 lat – perforacja nadwozia 

9. Pojazd o masie całkowitej do 3,5 t. 

1) wymagana kategoria prawa jazdy do prowadzenia pojazdu: B 

10. Serwis: 

1) Autoryzowana stacja obsługi w odległości max. 30 km od siedziby Zamawiającego. 

11. Inne   

1) Odbiór samochodu bezpośrednio  od Wykonawcy. 

12. Doposażenie: 

1) dodatkowy komplet opon zimowych (4 opony) z felgami stalowymi 

2) dodatkowe poduszki powietrzne. 

 
 
 
Warunki dotyczące odbioru pojazdu 
Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu książkę gwarancyjną pojazdu, 
instrukcje obsługi pojazdu, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych z odnotowanym przeglądem 
zerowym, świadectwo homologacji, 2 komplety kluczyków i inne dokumenty w języku polskim niezbędne do 
rejestracji pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania pojazdu przez niezależnego rzeczoznawcę 
na etapie odbioru.  
 

 


