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Załącznik nr 1

do propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.
„Dostawa 2-ch fabrycznie nowych samochodów osobowych”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym poniżej użyte są znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”
tj. spełniające taką samą funkcję użytkową oraz minimalne wymagania techniczne o
parametrach nie gorszych niż wskazane w SOPZ.
Zamawiający poniżej określa minimalne parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu
zamówienia.
Minimalne parametry samochodu:
1. Wymiary samochodu:
- długość: 4340 mm;
- szerokość ( bez lusterek ): 1800 mm;
- wysokość (wraz z relingami): 1680 mm;
- rozstaw osi: 2670 mm.
2. Rodzaj nadwozia: SUV
3. Norma emisji spalin : Euro6c
4. Pojemność skokowa silnika: 1590.
5. Moc silnika: 80 kW / 115 KM.
6. Typ silnika: Benzyna.
7. Napęd na 4 koła.
8. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa.
9. Kolor – szary, beż lub czarny metalizowany.
10. Kolor tapicerki – czarny.
11. Pojemność bagażnika: 360 l.
12. Zużycie paliwa i emisja CO2:
Zużycie paliwa – warunki miejskie

nie więcej niż 10 l/100 km

Zużycie paliwa – warunki pozamiejskie

nie więcej niż 8 l/100 km

Zużycie paliwa – warunki mieszane

nie więcej niż 9 l/ 100 km

Emisja CO2 w cyklu miejskim

nie więcej niż 158 g/km

Emisja CO2 w cyklu pozamiejskim

nie więcej niż 120 g/km

Emisja CO2 w cyklu mieszanym

nie więcej niż 150 g/km
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13. Elementy wyposażenia:
- nawigacja fabryczna w języku polskim z ekranem 7’’;
- system multimedialny: nawigacja, radio MP3 z DAB, AUX + USB, Bluetooth, sterowanie pod
kierownicą;
- komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem;
- tryb ECO;
- system wspomagania parkowania tyłem;
- kamera cofania;
- czujnik martwego pola BSW;
- kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości;
- immobiliser;
- lusterka zewnętrzne w kolorze chrom satynowy, podgrzewane, regulowane elektrycznie;
- szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy;
- przyciemnione szyby tylne, regulowane elektrycznie;
- czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera;
- poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne;
- felgi aluminiowe 16’’ ;
- koło zapasowe, podnośnik, klucz;
- hak holowniczy;
- system kontroli zjazdu ze wzniesienia;
- czujnik zmierzchu;
- funkcja automatycznego włączania świateł drogowych;
- klimatyzacja;
- fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem;
- kanapa tylna składana z oparciem dzielonym w układzie 1/3-2/3;
- system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu;
- system bezkluczykowy;
- światła przeciwmgłowe;
- światła do jazdy dziennej LED;
- podłokietnik z przodu z regulacją podparcia lędźwiowego z szufladą pod siedzeniem pasażera;
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- wykończenie elementów przednich drzwi ze skóry ekologicznej;
-tempomat z ogranicznikiem prędkości;
- system kontroli ciśnienia w ogumieniu;
- układ wspomagania nagłego hamowania (AFU);
- gałka dźwigni biegów i kierownica skórzana, kierownica z obsługą radia i telefonu.
14. Dodatkowe wyposażenie:
- opony zimowe klasy premium
- relingi dachowe w kolorze ciemnego metalu;
- 2 komplety dywaników (zima, lato);
- gumowy wkład do bagażnika;
- osłony podwozia (przód, tył);
15. Gwarancje:
- 3 lata lub 100 000 km na samochód;
- 2 lata bez limitu kilometrów na powłokę lakierniczą;
- 6 lat bez limitu kilometrów na perforację nadwozia.

