
           Załącznik nr 5 do SIWZ 
   

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Parametry  wymagane Opis oferowanych 

parametrów lub 

potwierdzenie spełnienia 

wymaganych przez 

zamawiającego 

I. Wymagania ogólne  

3 sztuki samochodów osobowych takiej samej marki i o takich samych 

parametrach technicznych i wyposażeniu oraz w takim samym kolorze  

 

Fabrycznie nowe (rok produkcji 2020) nieużywane, zbudowane i 

wyposażone zgodnie z postanowieniami w ustawie „Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 

 

Homologacja fabryczna na 5 osób  

Samochody osobowe 5 drzwiowe  

II. Parametry techniczne  

Nadwozie – hatchback  

Kolor nadwozia: srebrny lub biały  

Długość w zakresie 4300 mm – 4500 mm  

Rozstaw osi 2550 mm – 2650 mm  

Pojemność bagażnika minimum 440 litrów  

III. Silnik i układ napędowy  

Silnik benzynowy  

Maksymalna moc silnika 110 – 120 kM  

Pojemność 999 – 1200 cm3  

Manualna skrzynia biegów 6 - cio stopniowa + bieg wsteczny  

Średnia emisja CO2 w cyklu mieszanym 120 – 135 g/km  

Norma spalin - EURO6  

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (litrów/100 km) – 5,5 – 6   

IV. Układ kierowniczy i hamulcowy  

Układ kierowniczy ze wspomaganiem  

Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach  

Hamulce przednie i tylne tarczowe  

Hamulec antykolizyjny  

System kontroli trakcji - ESP  

System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS  

V. Wyposażenie  

Regulacja wysokości fotela kierowcy  



Regulacja oparcia foteli przednich  

Trzypunktowe przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości 

mocowania oraz z pirotechnicznymi napinaczami 

 

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu  

Zagłówki regulowane na wysokość  

System wspomagania ruszania pod wzniesienie  

Tylne siedzenia dzielone  

Tapicerka siedzeń w kolorach stonowanych (ciemnych) trwała i łatwa do 

czyszczenia 

 

Poduszki powietrzne przód , poduszka kolanowa kierowcy, kurtyny 

boczne z przodu i z tyłu 

 

Reflektory halogenowe ze światłami LED do jazdy dziennej  

Asystent pasa ruchu  

Komputer pokładowy z wyświetlaczem  

Immobiliser  

Kierownica w skórze  

Zabezpieczenia antykradzieżowe - alarm  

Elektryczne sterowanie szyb drzwi przednich   

Elektryczne sterowanie i ogrzewanie lusterek zewnętrznych  

Czujnik parkowania  

Wycieraczka tylnej szyby  

Sygnalizacja dźwiękowa niezamkniętych drzwi, niezapiętych pasów 

bezpieczeństwa 

 

Zamek centralny  

System audio – radio z portem USB i wraz z zintegrowanym zestawem 

głośnomówiącym bluetooth. Radio z wyświetlaczem minimum 6” 

i funkcją odbioru programów radiowych 

 

Komplet opon zimowych   

Pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone w samochodzie  

Gumowa mata bagażnika  

Gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy  

Komplet dywaników  

Pakiet serwisowy przeglądów na 2 lata do 60000 km  

 

 

 

 

Data ………………………….  Podpis Wykonawcy:  


