WOJEWODZKI INSPEKTORAT'
oCIIRONY ROSI,IN I NASIENNICTWA

Zalycznlk nr 1 do SIWZ
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia

bezwypadkowych

i

- Zakup

cztereclh fabrycznie nowych, nieuiywanych,

wolnych od wad (fizycznych

i

prawnych) samochod6w osobowych,

spelniaj 4cych poniZsze wymagania:

Zadanie nr 1. Samoch6d osobowy typu kombivan

1) Samoch6d fabrycznie nowy, rok produkcji20lg \ub2020,
2) Silnik benzynowy lub na olej napgdowy o pojemnoSci 1200r crn'- 1800 cm', moc min. 95 KM.
3) Nadwozie: typu kombivan.
4) Liczba miejsc siedz4cych: 5.
5) Tylna kanapa dzielona.
6) Ltczba drzwi 415.
7) Norma emisji spalin: EURO 6.
B)

Skrzynia bieg6w: manualna, 5-stopniowa.

9)

Wspomaganie ukladu kierowniczego,

10) Pojemno6i zbiornika paliwa: min. 50 dcm3.
I I ) System bezpieczeristwa typu: ABS, ASR, ESP lub r6wnowazne.
(wyposa2en ie zwigkszaj 4ce bezpieczeistwo np. zestzLw glodnom6wi4cy,

czujniki parkowania Iyl bgdzie dodatkowo punktowane ).
12) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasailera z przodu pojazdu.
13) Centralny zamek sterowany pilotem.
14) Pojemnosc baga2nika: okolo. 600 litr6w
1

5

) K I irnaty zacj a: mantal na ub autom
I

(przy zlohonych siedzeniach tylnych)

aIy czna.

16) Kolor nadwozia: metalizowany oproczbialego, czerwonego
17) Dwa komplety opon uwzglgdniaj4ce jazdE w lecie i

w

i

czamego.

zimie,

18) Hak holowniczy.
I

9) Pelnowyrniarowe kolo zapasowe.

20) Dywany w kabinie pasazerskiej gumowe ( dobrej jakosci, bezzapachowe)
21) GaSnica z homologacj4, tr6jk4t ostrzegawczy, radio,
22) Gwarartcja na:

silnik

i

podzespoly

i perforacjg element6w nadwozia

-

-

min. 24 miesi4cs,, powloki lakiernicze min 24 rn-cy

min. 60 m-cy

-

( zaproponowanie dluhszej gwarancji bgdzie

dodatkowo punktowane )
23) Samoch6d powinien posiada6 wszystkie niezbgdne dokumenty

do

dokonania rejestracji

i dopuszczenia do rucliu.

24)

Samoch6d powinien posiadad wymagane przepisami obo',vi4zuj4cego prawa atesty, ceftyfikaty,
itp.

Hatchback lub r6wnowainy
1

.

Samoch6d fabrycznie nowy, rok produkcj

2. Silnik

i 2019 lub 2020.

lub na olej napgdowy o

benzynowy,

pojemnosci 1300

cm'

1600

cm3,

moc min, 95 KM.
3, Nadwozie: typu hatchback lub r6wnowazny

4.Liczba miejsc siedz4cych:

5.

5, Tylna kanapa dzielona,

6.Liczba drzwi: 415.
7, Norma emisji spalin: EURO 6.
B. Slcrzynia bieg6w: manualna, 5-stopniowa.

9. Wspornaganie ukladu kierowniczego.
10. Pojemno6i zbiornika paliwa: min. 55 dcm3,
I l.System bezpieczeristwa typu: ABS, ASR, ESp lub r6rvnowa:zne,
(wypo s azen i e zw i gkszaj qce b ezpieczef stwo np. zestaw glo (inom 6w i4cy,

czujniki parkowania tylbgdzte dodatkowo punktowane ).
i2.Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasaherazprzodt pojazrCu.
1

3.Centralny zamek sterowany pilotem.

l4.Pojemnoi;6bagahnika: min. 300 litr6w (przy ztoLonych siedzeniach tylnych
)
i 5.Klimatyzacja: manualna.
1

6.Kolor nadwozia: metalizowany opr6czbialego, czerwonego i czarnego.

17.Dwa komplety opon uwzglgdniaj4ce jazdE w lecie i

w

zimie.

18.Hak holowniczy ( mile widziany)
1

9.

Petnowymiarowe kolo zapasowe.

20.Dywany w kabinie pasaZerskiej gumowe ( dobrej jako6ci, bezzapachowe)
21 .GaSnica z

homologacj4, trojk1t ostrzegawczy, radio.

22'Gwatancja na: silnik

i

i

podzespoly

perforacjg element6w nadwozia

-

-

min. 24 miesi4ce, powloki lakiernicze min 24 m-cy
min, 60 m-cy - ( zaproponowanie dlulszej gwarancji

bgdzie dodatkowo punktowane )

23.Samoch6d powinien posiadai wszystkie niezbgdne d,okumenry

do

dokonania rejestracji

i dopuszczenia do ruchu,
24.Samoch6d powinien posiada6 wymagane przepisami obowi4zuj4cego prawa atesty, certyfil<aty, itp,

Samochody mog4 r6irni6 sig wyposaieniem, ale kaidy musi spelniad powy2sze minimalne
wymagania.

