
 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  2  samochodów  służbowych  wg  poniżej
wskazanych parametrów:

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  dwóch  samochodów  osobowych  typu  kombi  z
segmentu  C  lub  wyższego  o  minimalnych  parametrach  technicznych,  wyposażeniu  i
wymaganiach określonych w tabeli nr 1.
2.  Samochód  musi  być  fabrycznie  nowy  wyprodukowany  w  roku  2016  lub  2017,  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.
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.
3. Samochód mający homologację, wystawioną zgodnie z art.  68 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.
4.  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.

Tabela nr 1
Lp. Wymagane parametry techniczne minimalne

1 Moc silnika 120 kW

2 Pojemność silnika 1595 cm3

3 Rodzaj paliwa benzyna

4 Ilość miejsc siedzących 5

5 Typ nadwozia kombi

6 Skrzynia biegów Manualna, 6-biegowa

7 Wymiary Długość: 4500 mm
Szerokość: 1750 mm
Wysokość: 1450 mm
Rozstaw osi: 2600 mm

8 Pojemność bagażnika 520 litrów

9 Lampy przednie Halogenowe

10 Klimatyzacja elektroniczna (climatronic)

11 Nawigacja Wbudowana fabrycznie

12 Lusterka Sterowane elektrycznie

13 Szyby Sterowane elektrycznie

14 Podłokietnik Z przodu i tyłu

15 Tapicerka Welurowa

16 Wspomaganie parkowania Czujniki parkowanie z przodu i z tyłu

17 Poduszki powietrzne Dla kierowcy i pasażera, kurtyny 
powietrze, boczne poduszki powietrzne, 
poduszka chroniąca kolana kierowcy

18 Instalacja radiowa SD, AUX-IN, MP3



19 Kolor nadwozia Czarny / Srebrny / Granatowy / Szary

20 Dodatkowe systemy Tempomat, komputer pokładowy, 
immobiliser, zdalnie sterowany centralny
zamek

21 Systemy bezpieczeństwa system zapobiegania blokowaniu się kół
podczas  hamowania,  elektroniczny
system  kontroli  trakcji,  elektroniczny
układ stabilizacji toru jazdy,

22 Gwarancja bez limitu przebiegu kilometrów na
zespoły i podzespoły mechaniczne, 
elektryczne, elektroniczne

24 miesiące

23 Gwarancja bez limitu przebiegu kilometrów na
perforację blach nadwozia

120 miesięcy

24 Gwarancja bez limitu przebiegu kilometrów na
powłokę lakierniczą

24 miesiące

25 Wyposażenie dodatkowe Gaśnica samochodowa, podręczny 
zestaw narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, 
koło zapasowe, dywaniki gumowe z 
przodu i z tyłu


