
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - samochody osobowe *) szt. 2, fabrycznie 

nowe, rok produkcji 2017 r. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalne wymagania 

1 Nadwozie 1.Nadwozie, zamknięte– 5 osobowe,  

2.Drzwi boczne - 4 szt.  

3.Drzwi tylne z szybą ogrzewaną i wycieraczką.  

4.Lakier w kolorze dowolnym. Wymagany jednakowy kolor 

dla wszystkich 2 szt. 

2 Wymiary zewnętrzne 1.Długość całkowita – 4300 mm (z tolerancją +/ – 100 mm). 

2.Szerokość całkowita – 1800 mm (z tolerancją +/ – 100 

mm).  

3.Wysokość całkowita pojazdu z relingami 1600 mm (z 

tolerancją +/ – 100 mm). Określenie oznacza jedynie sposób 

mierzenia danej wielkości, tzn. wraz relingami (o ile pojazd 

jest w nie wyposażony) – nie oznacza wymogu wyposażenia 

w relingi.  

4.Rozstaw osi – 2500 mm (z tolerancją +/ – 100 mm). 

5. Prześwit powyżej – 170 mm. 

3 Układ napędowy 1.Typ silnika zapłon iskrowy. Zasilany benzyną 

bezołowiową. 

2.Moc maksymalna silnika nie mniejsza niż 95KM. 

4 Normy środowiskowe 1.Maksymalne dopuszczalne wartości emisji tlenków azotu, 

cząstek stałych oraz węglowodorów – nie wyższe niż 

określone w normie EURO 6.  

2.Maksymalna emisja dwutlenku węgla dla cyklu mieszanego 

– nie więcej niż 175 g/km.  

3.Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (benzyna) nie większe 

niż 7,5 l/100km (wg danych homologacyjnych). 

5 Funkcjonalność 1.Zamek – centralny sterowany zdalnie.  

2. Szyby drzwi przednich – sterowanie elektryczne.  

3. Lusterka boczne sterowane z wnętrza kabiny.  

4. Immobilizer.  

5. Fotel kierowcy z regulacją ustawienia w poziomie, pionie 

oraz kąta nachylenia oparcia.  

6. Koła o średnicy nie mniejszej niż 15” z oponami 

wielosezonowymi, koło zapasowe pełnowymiarowe.  

7. Wspomaganie układu kierowniczego.  

8. Regulacja kierownicy przynajmniej w jednej płaszczyźnie. 

9. Pojemność standardowa bagażnika (liczonej do rolety) 

min. 350 dm3. 

10. Klimatyzacja - minimum manualna. 

6 Bezpieczeństwo 1.Układ ABS ze wspomaganiem siły nagłego hamowania .  

2. System kontroli toru jazdy.  

3. Poduszki powietrzne - min. dla kierowcy i pasażera,  

4. Zagłówki regulowane - na każdym fotelu 

7 Gwarancja 1.Mechaniczna – min. 2 lata na całość z ograniczeniem nie 

mniejszym niż 50 tys. km.  

2. Lakier –min. 2 lata (dowolny limit km lub jego brak).  

3. Perforacja nadwozia - min. 2 lata (dowolny limit km lub 

jego brak) 

8 Inne 1.Dywany w kabinie pasażerskiej gumowe ( dobrej jakości, 
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bezzapachowe).  

2. Pierwszy okresowy przegląd gwarancyjny wykonany na 

koszt wykonawcy w serwisie firmowym na terenie 

województwa małopolskiego.  

3. Wraz z pojazdem zostaną dostarczone dokumenty 

homologacyjne, karta pojazdu, instrukcja obsługi 

sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie, książka 

gwarancyjna, książka serwisowa, 2 komplety kluczyków, 

atestowana gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik 

samochodowy, klucz do kół. 

 

Wyjaśnienia:  

*) ilekroć w SIWZ (lub jej załączniku) pojawia się określenie auto/pojazd/samochód 

„osobowy” dopuszcza ono również auto/pojazd/samochód osobowy z homologacją 

ciężarową, o ile jednocześnie spełnione są poniższe warunki: 

 wyposażenie pojazdu, jego homologacja itd. pozwalają na zgodny z obowiązującym 

stanem prawnym jednoczesny przewóz 5 osób (wraz z kierowcą),   

 pojazd nie posiada (i nie wymaga) zainstalowanej tzw. „kratki” oddzielającej część 

osobową od bagażowej,   

 drzwi boczne w drugim rzędzie tj. pasażerów są przeszklone – niedopuszczalne 

drzwi pełne. 


