
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów do celów służbowych dla 

MOZ-JB w Płocku. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 samochodów do celów służbowych wg poniżej 

wskazanych parametrów: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów: 

a) samochód osobowy o minimalnych parametrach technicznych, wyposażeniu                        

i wymaganiach określonych w tabeli nr 1. 

b) samochód dostawczy o minimalnych parametrach technicznych, wyposażeniu                      

i wymaganiach określonych w tabeli nr 2. 

2. Samochód musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2017/2018, model aktualnie 

wytwarzany przez producenta, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, 

wykonawczych i prawnych. Samochód musi być dostarczony z pakietem ubezpieczeniowym 

(OC, AC, NNW, oraz pełnym zakresem pomocy drogowej typu Assistance) na okres 12 

miesięcy od daty przekazania samochodu protokołem zdawczo – odbiorczym. Koszt 

ubezpieczenia w zakresie OC, AC, NNW ma być wyliczany od kwoty brutto samochodów.  

3. Samochód spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce 

przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne 

wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r, 

poz. 128) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Nie dopuszcza się samochodu już 

zarejestrowanego. Usługa serwisu gwarancyjnego samochodów musi odbywać się w punkcie 

serwisowym pojazdów w odległości nie większej niż 60 km od miasta Płocka. 

4. Samochód mający homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym. 

5. Samochód spełniający wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji 

zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. Spalanie paliwa w cyklu 

mieszanym poniżej 6,5 l. / 100 km. Wskaźnik wydajności energetycznej minimalnie – C.  

6. Wymagane minimalne parametry techniczne - Tabela Nr 1 – samochód osobowy: 

 

Lp. 
Wymagane parametry 

techniczne 
Minimalne 

1. Moc silnika 98 KM 

2. Pojemność silnika 1595 cm3 

3. Rodzaj paliwa 

Benzyna /nie dopuszcza się samochodu z 

silnikiem benzynowym dodatkowo wyposażonym 

w instalację LPG ani z silnikiem diesla/ 

4. Ilość miejsc siedzących 5 

5. Typ nadwozia kombi 

6. Koła i ogumienie 
felgi stalowe wraz kołpakami 185/65/15 - 

ogumienie zimowe 

7. Skrzynia biegów manualna, 5-cio biegowa 



8. Wymiary 

Długość: 4300 mm 

Szerokość: 1750 mm 

Wysokość: 1650 mm 

Rozstaw osi: 2600 mm 

9. Pojemność bagażnika 520 litrów 

10. Lampy przednie z żarówką halogenową 

11. Klimatyzacja manualna 

12. Lusterka sterowane elektrycznie 

13. Szyby sterowane elektrycznie 

14. Tapicerka materiałowa 

15. Wspomaganie parkowania Czujniki parkowania z tyłu 

16. Poduszki powietrzne 
dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki z 

przodu 

17. Instalacja radiowa radioodtwarzacz MP3, USB, bluetooth 

18. Kolor nadwozia 
lakier niemetalizowany, kolor biały lub każdy 

inny kolor niewymagający dodatkowej opłaty 

19. Dodatkowe systemy immobiliser, zdalnie sterowany centralny zamek 

20. Systemy bezpieczeństwa 

ABS, system kontroli trakcji ESC, wspomaganie 

hamowania, sygnalizacja niezapięcia pasów 

bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażera 

21. 

Gwarancja na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, 

elektryczne, elektroniczne 

24 miesiące i/lub 80.000 tysięcy kilometrów 

22. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

perforację blach nadwozia  

72 miesiące 

23. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

powłokę lakierniczą  

24 miesiące 

24. Wyposażenie dodatkowe 

Gaśnica samochodowa, podręczny zestaw 

narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, 

dywaniki gumowe z przodu i z tyłu, wykładzina 

bagażnika, komplet nowych opon letnich 

pasujących do zaoferowanych felg. 

 

 

 

 

 



7. Wymagane minimalne parametry techniczne - Tabela Nr 2 – samochód dostawczy: 

Lp. 
Wymagane parametry 

techniczne 
Minimalne 

1. Moc silnika 98 KM 

2. Pojemność silnika 1595 cm3 

3. Rodzaj paliwa 

Benzyna /nie dopuszcza się samochodu z 

silnikiem benzynowym dodatkowo wyposażonym 

w instalację LPG ani z silnikiem diesla/ 

4. Ilość miejsc siedzących 2 

5. Typ nadwozia VAN 

6. Koła i ogumienie 
felgi stalowe wraz kołpakami 185/65/15 - 

ogumienie zimowe 

7. Skrzynia biegów manualna, 5-cio biegowa 

8. Wymiary 

Długość: 4300 mm 

Szerokość: 1750 mm 

Wysokość: 1650 mm 

Rozstaw osi: 2600 mm 

9. Pojemność bagażnika 3000 litrów 

10. Lampy przednie z żarówką halogenową 

11. Klimatyzacja manualna 

12. Lusterka sterowane elektrycznie 

13. Szyby sterowane elektrycznie 

14. Tapicerka materiałowa 

15. Wspomaganie parkowania Czujniki parkowania z tyłu 

16. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 

17. Instalacja radiowa radioodtwarzacz MP3, USB, bluetooth 

18. Kolor nadwozia 
lakier niemetalizowany, kolor biały lub każdy 

inny kolor niewymagający dodatkowej opłaty 

19. Dodatkowe systemy immobiliser, zdalnie sterowany centralny zamek 

20. Systemy bezpieczeństwa 

ABS, system kontroli trakcji ESC, wspomaganie 

hamowania, sygnalizacja niezapięcia pasów 

bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażera 

21. 

Gwarancja na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, 

elektryczne, elektroniczne 

24 miesiące i/lub 80.000 tysięcy kilometrów 



22. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

perforację blach nadwozia  

72 miesiące 

23. 

Gwarancja bez limitu 

przebiegu kilometrów na 

powłokę lakierniczą  

24 miesiące 

24. Strefa bagażowa 

zabudowa ochronna wnętrza przestrzeni 

ładunkowej tj.: zabudowa ochronna boków, 

tylnych drzwi i podłogi samochodu w części 

ładunkowej, która ma stanowić ochronę blach 

samochodu przy przewożeniu różnego rodzaju 

towarów; minimum 4 zaczepy do mocowania 

ładunku - dla zapewniania stabilności towarów 

podczas transportu wraz z siatką bagażową 

25. Wyposażenie dodatkowe 

Gaśnica samochodowa, podręczny zestaw 

narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, 

dywaniki gumowe z przodu i z tyłu, wykładzina 

bagażnika, komplet nowych opon letnich 

pasujących do zaoferowanych felg. 

 

8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - nie później niż 120 dni od daty podpisania 

umowy. 
 

 

 

http://dane.plock.eu/bip/dane/zamowienia/4861/opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf#page=2
http://dane.plock.eu/bip/dane/zamowienia/4861/opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf#page=2

