OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Nazwa zamówienia:
Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych.

2.

Kody CPV:
34110000-1 samochody osobowe
60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów
osobowych na okres 42 miesięcy od daty wskazanej w pkt. 3.3. Opis parametrów technicznych
samochodów docelowych zawiera Tabela nr 1.
3.2. Samochody zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa.
3.3. Samochody należy dostarczyć: samochód typu „C” i „D” w dniu 7 maja 2022 roku do godz. 12:00,
a drugi samochód typu „D” w dniu 23 maja 2022 roku do godz. 12:00. Zamawiający nie dopuszcza
dostawy samochodów przed wskazaną datą.
3.4. Jeżeli z przyczyn wynikających z procesu produkcyjnego zachowanie terminu z pkt. 3.3. w zakresie
samochodów docelowych (nowych) nie będzie możliwe, Zamawiający dopuszcza dostarczenie
samochodów o parametrach nie gorszych niż wskazane w Tabeli nr 2, rok produkcji nie niższy niż
2018 i z przebiegiem nie wyższym niż 60 000 km oraz zakresem usług wskazanych w pkt. 3.8., na
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy dni od dat wskazanych w pkt. 3.3., zwanych dalej ‘samochodami
tymczasowymi’ – okres najmu samochodów tymczasowych stanowi kryterium oceny ofert.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza dostawy samochodów powystawowych i testowych w zakresie
samochodów docelowych.
3.6. Samochody docelowe powinny być objęte gwarancją producenta przez okres wskazany w pkt 3.1.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek napraw samochodów poza autoryzowanymi stacjami
obsługi producenta samochodów. Zakaz ten nie dotyczy przeprowadzenia serwisu ogumienia.
3.8. W ramach usługi najmu Wykonawca zapewni niżej wymienione usługi:
1) ubezpieczenia wynajmowanych samochodów – pełny pakiet OC, NNW, AC - bez udziału
własnego Zamawiającego oraz franszyz redukcyjnej i integralnej z wykupioną amortyzacją
części w szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy
likwidacji szkód, usługa Assistance (zakres terytorialny: Unia Europejska, obejmujący również
awarie techniczne, bez limitu kilometrów),
2) obsługę serwisową – naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, blacharsko lakiernicze oraz
pozostałe nie objęte gwarancją wynikające z normalnej eksploatacji samochodu
w autoryzowanych stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe badania
techniczne, przeglądy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie
co najmniej trzech stacji obsługi w promieniu do 25km w linii prostej od siedziby
Zamawiającego,
3) samochód zastępczy o klasie nie niższej wg. SAMAR, niż klasa samochodu będącego
przedmiotem najmu i roczniku nie starszym niż 1 rok od samochodu będącego w dyspozycji
Zamawiającego – dostępny w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania
(na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 24 godziny lub w przypadku likwidacji
szkody ubezpieczeniowej), w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych,
Wykonawca dostarczy samochód do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,

4) serwis ogumienia – sezonowa wymiana opon (opony letnie i zimowe zgodne z parametrami
zalecanymi przez producenta samochodu), w co najmniej trzech punktach serwisowych
ogumienia w promieniu do 25 km w linii prostej od głównej siedziby Zamawiającego,
składowanie opon nieużytkowanych (w danym sezonie), wymiana na nowe komplety opon
adekwatnie do zużycia nie rzadziej jednak niż po przebiegu 50 000 km lub wcześniej
gdy sygnalizuje to wskaźnik TWI.
3.9. Z wydaniem samochodów Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody rejestracyjne, wszystkie
komplety kluczyków dostarczane przez producenta, polisy potwierdzającą zawarcie umów
pełnego ubezpieczenia OC, pełnego ubezpieczenia AC „bez udziału własnego” (w tym
w szczególności: od kradzieży, wypadku, pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia lub
najechania na przeszkodę ruchomą lub nieruchomą) i NNW (OC, AC i NNW obejmujących również
zagranicę), jak również Assistance i Assistance w ruchu zagranicznym, instrukcje obsługi, kopie
wyciągów ze świadectwa homologacji, kopie dokumentów gwarancji wystawionego przez
producenta samochodów.
3.10. Samochody w chwili wydania Zamawiającemu będą w pełni sprawne i gotowe do użytkowania
oraz posiadać wszelkie wyposażenie wymagane przepisami prawa oraz z pełnym zbiornikiem
paliwa.
3.11. Wynajęte samochody nie będą posiadać jakichkolwiek nadruków, czy też informacji
reklamowych oraz jakichkolwiek oznaczeń dotyczących w szczególności pojemności i mocy
silnika, napędu, wersji oraz rodzaju wyposażenia.
3.12. Samochody powinny być wyposażone we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego
w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą samochodów.
Nie dopuszcza się montażu akcesoriów firm trzecich w elementach wyposażenia opisanych jako
fabryczne.
3.13. Orientacyjne przebiegi dla samochodów docelowych w okresie obowiązywania umowy
to 100 000 km dla każdego samochodu. W przypadku przekroczenia orientacyjnych przebiegów
Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy dodatkową opłatę w wysokości określonej w ofercie.
3.14. Samochody i ich wyposażenia muszą być zgodne z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy, jak też z innymi przepisami obwiązującego prawa krajowego Rzeczpospolitej Polskiej
(RP) oraz prawa unijnego.
3.15. Zamawiający jest odpowiedzialny jedynie za wykonywanie czynności obsługi codziennej oraz
utrzymania czystości.
3.16. Do czynności obsługi codziennej, o których mowa w pkt 3.15 powyżej zalicza się czynności
wykonywane w zakresie określonym instrukcją obsługi samochodów, a w szczególności kontrolę
poziomu oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej, płynu do spryskiwaczy, wizualną kontrolę
stanu ogumienia i ciśnienia, kontrolę działania oświetlenia zewnętrznego samochodu, w tym
świateł sygnalizacyjnych oraz kontrolę działania sygnału dźwiękowego. Wykonawca pokrywa
koszty związane z uzupełnieniem oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej, oraz wymiany
piór wycieraczek, dywaników i oświetlenia zewnętrznego w tym świateł sygnalizacyjnych.
3.17. Zamawiający nie dopuszcza, aby samochody były wyposażone w system monitorujący
i przekazujący położenie lub inne parametry samochodu na serwery zewnętrzne. Powyższe
ograniczenie nie dotyczy fabrycznie zamontowanych systemów np. nawigacji satelitarnej lub
telemetrycznych w zakresie w jakim wymagane jest prawidłowe działanie tych systemów pod
warunkiem uzyskania zgody Użytkownika samochodu (Zamawiającego) w tym zakresie.

3.18. Opis parametrów technicznych:
Tabela nr 1

Lp.

1 egzemplarz samochodu typu „D1” o poniższej specyfikacji:

A. Dane ogólne
1.

Samochód nowy i nieużywany – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku

2.

Nadwozie typu hatchback/liftback 5 - drzwiowe

3.

Lakier metalizowany w odcieniu: czarny, grafitowy, srebrny.

B. Wymiary zewnętrzne, bagażnik
4.

Długość minimalna 4850 mm

5.

Szerokość minimalna 1860 mm

6.

Rozstaw osi minimalny 2830 mm

7.

Pojemność bagażnika minimalna 620 litrów

C. Silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa
Silnik benzynowy z turbodoładowaniem (Zamawiający nie dopuszcza silników
8.
hybrydowych i elektrycznych)
9.
Pojemność skokowa silnika minimum 1950 cm3
10.

Moc silnika minimum 270 KM

11.

Napęd 4x4

12.

Skrzynia biegów automatyczna co najmniej 7 biegowa

13.

Minimalna pojemność zbiornika paliwa 60 litrów

D. Wyposażenie
Poduszki powietrzne czołowe pasażera i kierowcy, boczne poduszki powietrzne
z przodu, kurtyny powietrzne, poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy,
14.
boczne poduszki powietrzne tył, możliwość dezaktywacji poduszki bezpieczeństwa
pasażera z przodu
15. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
Fabryczny zamek centralny i alarm ze sterowaniem przy pomocy fabrycznego kluczyka
16.
z wbudowanym pilotem
Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci oraz z funkcja masażu,
elektrycznie sterowany fotel pasażera oraz elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego
17.
w przednich fotelach, podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej
kanapy, wentylowane fotele przednie
System bez kluczykowego uruchamiania i wyłączenia samochodu. Funkcja Auto-Start18.
Stop
19. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 2 kluczyki z pilotem zdalnego sterowania
Dźwiękoszczelne przednie szyby boczne (wraz z ochroną przeciwsłoneczną), szyby
20.
tylne boczne i szyba tylna przyciemniane
Wielofunkcyjna ogrzewana kierownica obszyta skórą ze sterowaniem radiem
21. i telefonem. Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach. Wspomaganie układu
kierowniczego.
1) Reflektory główne LED
2) Światła przeciwmgielne
3) Światła dzienne w technologii LED
22.
4) Tylne światła LED
5) Spryskiwacze reflektorów przednich
6) Automatyczne światła przednie
23. Gniazdo 12V – 3 szt., złącza USB

24.

26.

Klimatyzacja automatyczna 3-strefowa
Lusterka zewnętrzne boczne: elektrycznie podgrzewane, składane, sterowane,
automatycznie przyciemniane. Lusterko wewnętrzne/wsteczne automatycznie
ściemniające się z czujnikiem deszczu
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

27.

Podgrzewana szyba przednia

28.

Podgrzewana tylna szyba wraz z wycieraczką

29.

Aluminiowe felgi 18 calowe
Koło zapasowe (Zamawiający dopuszcza koło zapasowe typu „dojazdowego” nie
pełnowymiarowe) wraz z zestawem narzędzi do zmiany koła
Fabryczne dywaniki dla I i II rzędu siedzeń, mata antypoślizgowa bagażnika tylnego

25.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Radio fabryczne z kolorową nawigacją, obsługą USB i MP3
Współpraca telefonu komórkowego za pośrednictwem Bluetooth oraz kabla z radiem
fabrycznym z możliwością wyświetlania na ekranie funkcji telefonu tj.: nawigacja,
kontakty telefoniczne itp.
Tempomat
Fabryczne czujniki parkowania przód i tył z kamerą 360°

38.

Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika
Czujnik deszczu dla wycieraczek przednich. Podgrzewanie dla dyszy spryskiwaczy szyby
przedniej
Gniazdo 230V i dwa gniazda USB typu C w tylnej części przedniego podłokietnika

39.

Oświetlenie przestrzeni bagażowej

40.

Roleta przestrzeni bagażowej, siatka pod półką bagażnika

41.

System weryfikacji martwego pola w lusterkach bocznych

42.

Funkcja oświetlenia drogi do domu / docelowego miejsca kierowcy / użytkownika

43.

Oświetlenie dla nóg z przodu i z tyłu

44.

Chromowane listwy zewnętrzne

45.

Kolorowy wyświetlacz radia

46.

Podłokietnik przód i tył

47.

Czujnik kontroli ciśnienia w ogumieniu

48.

Cyfrowy zestaw wskaźników

49.

System wykrywania zmęczenie kierowcy

50.

52.

Systemy kontroli trakcji (ABS, ESP, ASR)
System wspomagający zachowanie bezpiecznego odstępu od auta poprzedzającego
z awaryjnym hamowaniem
System wspomagający jazdę na wzniesieniu („pod górę”)

53.

Otwieranie i zamykanie pojazdu bez użycia kluczyka

54.

Funkcja bezpiecznego hamowania przy wykryciu pieszych

55.

Hamulec postojowy elektryczny

56.

System monitorowania niekontrolowaną zmianę pasa ruchu

57.

System rozpoznawania znaków drogowych

58.

Zestaw siatek w bagażniku

37.

51.

59.

Pojemnik na odpadki

Lp.

1

egzemplarz samochodu typu „D2” o poniższej specyfikacji:

A. Dane ogólne
1.Samochód nowy i nieużywany – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku
2.

Nadwozie typu hatchback/liftback 5 - drzwiowe

3.

Lakier metalizowany w odcieniu: czarny, grafitowy, srebrny.
B. Wymiary zewnętrzne, bagażnik

4.

Długość minimalna 4850 mm

5.

Szerokość minimalna 1860 mm

6.

Rozstaw osi minimalny 2830 mm

7.

Pojemność bagażnika minimalna 620 litrów

C. Silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa
Silnik benzynowy z turbodoładowaniem (Zamawiający nie dopuszcza silników
8.
hybrydowych i elektrycznych)
9.
Pojemność skokowa silnika minimum 1950 cm3
10.

Moc silnika minimum 185 KM

11.

Skrzynia biegów automatyczna co najmniej 7 biegowa

12.

Minimalna pojemność zbiornika paliwa 60 litrów

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

D. Wyposażenie
Poduszki powietrzne czołowe pasażera i kierowcy, boczne poduszki powietrzne
z przodu, kurtyny powietrzne, poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy,
boczne poduszki powietrzne tył, możliwość dezaktywacji poduszki bezpieczeństwa
pasażera z przodu
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
Fabryczny zamek centralny i alarm ze sterowaniem przy pomocy fabrycznego kluczyka
z wbudowanym pilotem
Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci oraz z funkcja masażu,
elektrycznie sterowany fotel pasażera oraz elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego
w przednich fotelach, podgrzewane fotele przednie. Tapicerka siedzeń materiałowa
w ciemnym odcieniu. Zamawiający nie dopuszcza tapicerki skórzanej
ani skóropodobnej.
System bez kluczykowego uruchamiania i wyłączenia samochodu. Funkcja Auto-StartStop
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 2 kluczyki z pilotem zdalnego sterowania
Dźwiękoszczelne przednie szyby boczne (wraz z ochroną przeciwsłoneczną), roleta
przeciwsłoneczna tylnej szyby i rolety szyb bocznych z tyłu
Wielofunkcyjna ogrzewana kierownica obszyta skórą ze sterowaniem radiem
i telefonem. Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach. Wspomaganie układu
kierowniczego.
1) Reflektory główne LED
2) Światła przeciwmgielne
3) Światła dzienne w technologii LED
4) Tylne światła LED
5) Spryskiwacze reflektorów przednich
6) Automatyczne światła przednie

22.

Gniazdo 12V – 3 szt., złącza USB

23.

25.

Klimatyzacja automatyczna 3-strefowa
Lusterka zewnętrzne boczne: elektrycznie podgrzewane, składane, sterowane,
automatycznie przyciemniane. Lusterko wewnętrzne/wsteczne automatycznie
przyciemniane
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

26.

Podgrzewana szyba przednia

27.

Podgrzewana tylna szyba wraz z wycieraczką

28.

Aluminiowe felgi 18 calowe
Koło zapasowe (Zamawiający dopuszcza koło zapasowe typu „dojazdowego” nie
pełnowymiarowe) wraz z zestawem narzędzi do zmiany koła
Fabryczne dywaniki dla I i II rzędu siedzeń, mata antypoślizgowa bagażnika

24.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Radio fabryczne z kolorową nawigacją, obsługą USB i MP3
Współpraca telefonu komórkowego za pośrednictwem Bluetooth oraz kabla z radiem
fabrycznym z możliwością wyświetlania na ekranie funkcji telefonu tj.: nawigacja,
kontakty telefoniczne itp.
Tempomat
Fabryczne czujniki parkowania przód i tył, kamera tył wspomagająca parkowanie

36.

Czujnik deszczu dla wycieraczek przednich. Podgrzewanie dla dyszy spryskiwaczy szyby
przedniej
Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika

37.

Oświetlenie przestrzeni bagażowej

38.

Roleta przestrzeni bagażowej, siatka pod półką bagażnika

39.

System weryfikacji martwego pola w lusterkach bocznych

40.

Funkcja oświetlenia drogi do domu / docelowego miejsca kierowcy / użytkownika

41.

Oświetlenie dla nóg z przodu i z tyłu

42.

Chromowane listwy zewnętrzne

43.

Pokrywa tylna elektrycznie sterowana

44.

Kolorowy wyświetlacz radia

45.

Podłokietnik przód i tył

46.

Czujnik kontroli ciśnienia w ogumieniu

47.

Cyfrowy zestaw wskaźników

48.

System wykrywania zmęczenia kierowcy

49.

51.

Systemy kontroli trakcji (ABS, ESP, ASR)
System wspomagający zachowanie bezpiecznego odstępu od auta poprzedzającego
z awaryjnym hamowaniem
System wspomagający jazdę na wzniesieniu („pod górę”)

52.

Otwieranie i zamykanie pojazdu bez użycia kluczyka

53.

Funkcja bezpiecznego hamowania przy wykryciu pieszych

54.

Hamulec postojowy elektryczny

55.

System monitorowania niekontrolowaną zmianę pasa ruchu

56.

System rozpoznawania znaków drogowych

35.

50.

57.

Zestaw siatek w bagażniku

58.

Pojemnik na odpadki

Lp.

1 egzemplarz samochodu typu „C” o poniższej specyfikacji:

A. Dane ogólne
1. Samochód nowy i nieużywany - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku
2.

Hatchback/liftback 5 - drzwiowe

3.

Lakier metalizowany w odcieniu: czarny, grafitowy, srebrny.
B. Wymiary zewnętrzne, bagażnik

4.
5.

Długość minimalna 4680 mm, szerokość minimalna 1820 mm
Rozstaw osi minimalny: 2660 mm

6.

Pojemność bagażnika minimalna 590 litrów

C. Silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa
Silnik benzynowy z turbodoładowaniem (Zamawiający nie dopuszcza silników
7. hybrydowych i elektrycznych)
8.
9.

Pojemność skokowa silnika minimum 1490 cm3
Moc silnika minimum: 145 KM

10. Skrzynia biegów automatyczna co najmniej 7 biegowa
11. Pojemność zbiornika paliwa minimalna 45 litrów
D. Wyposażenie
12. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
13. System kontroli trakcji
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny
14.
powietrzne, poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy.
15. Tempomat
16. Czujnik kontroli ciśnienia w ogumieniu
17. Przednie światła przeciwmgłowe
18. Światła do jazdy dziennej
19. System dźwiękowy informujący o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
20. System wykrywający zmęczenie kierowcy
21. Asystent pasa ruchu
22. Wspomaganie ruszania pod wzniesienia
23. Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
Koło zapasowe (Zamawiający dopuszcza koło zapasowe typu „dojazdowego”
24. niepełnowymiarowe) wraz z zestawem narzędzi do zmiany koła
25. Fabryczne czujniki parkowania tył
26. Czujnik zmierzchu i deszczu
27. W przypadku nadwozia typu liftback wycieraczka z tyłu
28. Aluminiowe felgi 17 cali
29. Radio z kolorowym wyświetlaczem, Bluetooth i wejściem USB
30. Elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

31. Fotel kierowcy z regulacją wysokości.
32. Klimatyzacja automatyczna.
33. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 2 kluczyki z pilotem zdalnego sterowania
34. Podłokietnik z przodu
35. Tapicerka siedzeń materiałowa w ciemnym odcieniu. Zamawiający nie dopuszcza tapicerki
skórzanej ani skóropodobnej. Podsufitka materiałowa oraz wnętrze przestrzeni
pasażerskiej standardowo wykończone
36. Oświetlenie bagażnika
37. Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą
38. Dywaniki dla I i II rzędu siedzeń
Tabela nr 2
Lp.

2 egzemplarze samochodu typu „D” o poniższej specyfikacji:

A. Dane ogólne
1.Samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku
2.

Nadwozie typu hatchback/liftback 5 - drzwiowe

3.

Lakier metalizowany w odcieniu: czarny, grafitowy, srebrny

B. Wymiary zewnętrzne, bagażnik
4.

Długość minimalna 4850 mm

5.

Rozstaw osi minimalny 2830 mm

6.

Pojemność bagażnika minimalna 600 litrów

C. Silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa
Silnik benzynowy z turbodoładowaniem (Zamawiający nie dopuszcza silników
7.
hybrydowych i elektrycznych)
8.
Pojemność skokowa silnika minimum 1900 cm3
9.

Moc silnika minimum 180 KM

10.

Skrzynia biegów automatyczna co najmniej 7 biegowa

11.

Minimalna pojemność zbiornika paliwa 60 litrów

D. Wyposażenie
Poduszki powietrzne czołowe pasażera i kierowcy, boczne poduszki powietrzne
z przodu, kurtyny powietrzne, poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy,
12.
boczne poduszki powietrzne tył, możliwość dezaktywacji poduszki bezpieczeństwa
pasażera z przodu
13. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
Fabryczny zamek centralny i alarm ze sterowaniem przy pomocy fabrycznego kluczyka
14.
z wbudowanym pilotem
Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci, elektrycznie sterowany fotel
15. pasażera oraz elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego w przednich fotelach, fotele
przednie podgrzewane
System bez kluczykowego uruchamiania i wyłączenia samochodu. Funkcja Auto-Start16.
Stop
Dźwiękoszczelne przednie szyby boczne (wraz z ochroną przeciwsłoneczną), szyby
17.
tylne boczne i szyba tylna przyciemniane

20.

Wielofunkcyjna ogrzewana kierownica obszyta skórą ze sterowaniem radiem
i telefonem. Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach. Wspomaganie układu
kierowniczego.
1) Reflektory główne LED
2) Światła przeciwmgielne
3) Światła dzienne w technologii LED
4) Tylne światła LED
5) Spryskiwacze reflektorów przednich
6) Automatyczne światła przednie
Gniazdo 12V – 2 szt., złącza USB

21.

Tapicerka siedzeń w ciemnym odcieniu.

22.

24.

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
Lusterka zewnętrzne boczne: elektrycznie podgrzewane, składane, sterowane,
automatycznie przyciemniane. Lusterko wewnętrzne/wsteczne automatycznie
przyciemniane
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

25.

Podgrzewana szyba przednia

26.

Podgrzewana tylna szyba wraz z wycieraczką

27.

Felgi aluminiowe 17 calowe
Koło zapasowe (Zamawiający dopuszcza koło zapasowe typu „dojazdowego” nie
pełnowymiarowe) wraz z zestawem narzędzi do zmiany koła
Fabryczne dywaniki dla I i II rzędu siedzeń, mata antypoślizgowa bagażnika

18.

19.

23.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Radio fabryczne z kolorową nawigacją, obsługą USB i MP3
Współpraca telefonu komórkowego za pośrednictwem Bluetooth oraz kabla z radiem
fabrycznym z możliwością wyświetlania na ekranie funkcji telefonu tj.: nawigacja,
kontakty telefoniczne itp.
Tempomat
Fabryczne czujniki parkowania przód i tył

36.

Kamera tył wspomagająca parkowanie
Czujnik deszczu dla wycieraczek przednich. Podgrzewanie dla dyszy spryskiwaczy szyby
przedniej
Hamulec postojowy elektryczny

37.

Oświetlenie przestrzeni bagażowej

38.

Roleta przestrzeni bagażowej

39.

System weryfikacji martwego pola w lusterkach bocznych

40.

Funkcja oświetlenia drogi do domu / docelowego miejsca kierowcy / użytkownika

41.

Oświetlenie dla nóg z przodu i z tyłu

42.

Otwieranie i zamykanie pojazdu bez użycia kluczyka

43.

Pokrywa tylna elektrycznie sterowana

44.

Kolorowy wyświetlacz radia

45.

Podłokietnik przód i tył
Czujnik kontroli ciśnienia w ogumieniu

35.

46.
47.

Zegary prędkościomierza i obrotomierza standardowe (analogowe)

48.

System wykrywania zmęczenia kierowcy

49.

51.

Systemy kontroli trakcji (ABS, ESP, ASR)
System wspomagający zachowanie bezpiecznego odstępu od auta poprzedzającego
z awaryjnym hamowaniem
System wspomagający jazdę na wzniesieniu („pod górę”)

52.

Funkcja bezpiecznego hamowania przy wykryciu pieszych

53.

System monitorowania niekontrolowaną zmianę pasa ruchu

54.

System rozpoznawania znaków drogowych

50.

Lp.

1 egzemplarz samochodu typu „C” o poniższej specyfikacji:

A. Dane ogólne
1. Samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku
2.

Hatchback 5 – drzwiowy / liftback 5 - drzwiowy

3.

Lakier metalizowany w odcieniu: czarny, grafitowy, srebrny.
B. Wymiary zewnętrzne, bagażnik

4.
5.

Długość minimalna 4680 mm, szerokość minimalna 1820 mm
Rozstaw osi minimalny: 2660 mm

6.

Pojemność bagażnika minimalna 450 litrów

C. Silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa
Silnik benzynowy z turbodoładowaniem (Zamawiający nie dopuszcza silników
7. hybrydowych i elektrycznych)
8.

Pojemność skokowa silnika minimum 1400 cm3
Moc silnika minimum: 145 KM

9.
10. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa

11. Minimalna pojemność zbiornika paliwa 45 litrów
D. Wyposażenie
12. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
13. System kontroli trakcji
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny
14.
powietrzne, poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy.
15. Immobilizer
16. Czujnik kontroli ciśnienia w ogumieniu
17. Przednie światła przeciwmgłowe
18. Światła do jazdy dziennej
19. System dźwiękowy informujący o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
20. Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
Koło zapasowe (Zamawiający dopuszcza koło zapasowe typu „dojazdowego”
21. niepełnowymiarowe) wraz z zestawem narzędzi do zmiany koła
22. Fabryczne czujniki parkowania tył
23. W przypadku nadwozia typu liftback wycieraczka z tyłu
24. Aluminiowe felgi 16 cali
25. Radio z kolorowym wyświetlaczem, Bluetooth i wejściem USB

26. Elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
27. Fotel kierowcy z regulacją wysokości.
28. Klimatyzacja automatyczna.
29. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
30. Tapicerka siedzeń materiałowa w ciemnym odcieniu. Zamawiający nie dopuszcza tapicerki
skórzanej ani skóropodobnej. Podsufitka materiałowa oraz wnętrze przestrzeni
pasażerskiej standardowo wykończone
31. Oświetlenie bagażnika
32. Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą
33. Dywaniki dla I i II rzędu siedzeń
Uwaga! – o ile nie zaznaczono inaczej wszystkie parametry w niniejszym opisie przedmiotu
zamówienia należy traktować jako minimalne.
4.

Pozostałe wymagania i realizacja przedmiotu zamówienia zawarta jest w projektowanych
postanowieniach Umowy, zawartych w rozdziale III SWZ.

