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Załącznik nr 1

do propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego”

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: 4800 mm;
- szerokość ( bez lusterek ): 1860 mm;
- wysokość: 1450 mm;
- rozstaw osi: 2800 mm.
2. Rodzaj nadwozia: liftback.
3. Norma emisji spalin: EURO 6.
4. Pojemność skokowa silnika: 1950.
5. Moc silnika: 135 kW / 184 KM.
6. Typ silnika: Diesel.
7. Napęd na 4 koła.
8. Skrzynia biegów automatyczna 7. Biegowa.
9. Kolor – szary metalizowany lub czarny metalizowany.
10. Kolor tapicerki – czarny.
11. Pojemność bagażnika: 620 l.
12. Zużycie paliwa i emisja CO2:
Zużycie paliwa – warunki miejskie

nie więcej niż 6,5 l/100 km

Zużycie paliwa – warunki pozamiejskie

nie więcej niż 5,0 l/100 km

Zużycie paliwa – warunki mieszane

nie więcej niż 5,5 l/ 100 km

Emisja CO2 w cyklu miejskim

nie więcej niż 165 g/km

Emisja CO2 w cyklu pozamiejskim

nie więcej niż 125 g/km

Emisja CO2 w cyklu mieszanym

nie więcej niż 140 g/km

13. Elementy wyposażenia:
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- nawigacja fabryczna w języku polskim z ekranem 8’’, ze sterowaniem głosowym;
- radio wyposażone w wejście SD, USB;
- komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem;
- możliwość połączenia smartfonu z samochodem i wyświetlania zawartości smartfonu na
wyświetlaczu samochodu;
- system wzmacniający głos kierowcy dla pasażerów jadących w 2. rzędzie siedzeń;
- 12 głośników, moc 600 W;
- system wykrywający zmęczenie kierowcy;
- kamera cofania, wyposażona we własny spryskiwacz, który odpowiadać będzie za utrzymanie
odpowiedniej widoczności;
- czujniki parkowania z tyłu i z przodu;
- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy;
- alarm fabryczny z opcją ryglowania drzwi;
- immobiliser;
- elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterka
funkcją pamięci i oświetleniem wokół drzwi;

boczne z

- szyby boczne z przodu, z dodatkową redukcją hałasu;
- przyciemnione szyby tylne boczne i szyba pokrywy bagażnika;
- funkcja rozpoznawania znaków drogowych;
- system potrafiący automatycznie wezwać pomoc gdy dojdzie do groźnej kolizji;
- poduszki czołowe kierowcy i pasażera z przodu, poduszka kolanowa kierowcy, możliwość
dezaktywacji poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu;
- boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne ;
- felgi aluminiowe 18’’ ;
- koło zapasowe, podnośnik, klucz;
- zestaw siatek w bagażniku;
- system automatycznie przełączający światła: światła do jazdy dziennej, światła mijania, poprzez
czujnik zmierzchu;
- funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych;
- biksenonowe reflektory przednie;
- fabryczny zestaw głośnomówiący ( Bluetooth );
- klimatyzacja elektroniczna dwustrefowa;
- czujnik deszczu;
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- elektrycznie podnoszona pokrywa bagażnika;
- elektrycznie sterowane fotele przednie, z regulacją odcinka lędźwiowego;
- system bezkluczykowy;
- światła przeciwmgłowe z doświetlaniem zakrętów;
- lampki do czytania z przodu i z tyłu;
- oświetlenie przestrzeni nóg z przodu i z tyłu;
- podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby;
- podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy;
- podłokietnik z przodu ze schowkiem;
- oparcie kanapy dzielone, składane, z możliwością włożenia długich przedmiotów przechodzących z
bagażnika do przestrzeni pasażerskiej;
- składanie oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej;
- uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy;
- tempomat z ogranicznikiem prędkości;
- system kontroli ciśnienia w ogumieniu;
- system monitorujący przestrzeń przed samochodem z funkcją awaryjnego hamowania;
- kierownica skórzana z obsługą radia i telefonu;
- ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych.
14. Dodatkowe wyposażenie:
- koła zimowe, tj. felgi aluminiowe 17’’ + opony zimowe klasy premium;
- powłoka ceramiczna na lakierze (min. 4 warstwy ) z 5 letnią gwarancją;
- pokrycie szyby czołowej substancją hydrofobową;
- zabezpieczenie tapicerki środkiem hydrofobowym;
- zabezpieczenie felg warstwą ceramiczną odporna na wysokie temperatury;
- 2 komplety dywaników (zima, lato);
- komplet chlapaczy.
15. Gwarancje:
- 2 lata na samochód;
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- 3 lata na powłokę lakierniczą;
- 12 lat na perforację nadwozia.

