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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OA.272.2.2019                                                                                                                                                                                                  Zadanie nr 1     

Zestawienie parametrów granicznych 

 

Marka, model:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

L.p. 

 

Wymagane parametry techniczne 

 

Opis spełnienia 

1.  Samochód fabrycznie nowy – 2019 rok produkcji  

2.  Typ: osobowy, przeznaczony do przewozu osób + 

kierowca 
 

3.  Ilość miejsc: 8 pasażerów + kierowca  

4.  Długość pojazdu: minimum 5000 mm  

5.  Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): minimum 

1800 mm  
 

6.  Rozstaw osi: minimum 3400 mm  

7.  Szkielet i poszycie: wykonane z materiałów 

zapewniających wymaganą wytrzymałość konstrukcji oraz 

trwałość i odporność na korozję 

 

8.  Poszycie wewnętrzne – podłoga: 

- ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, 

niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi 

- izolacja dźwiękowo-termiczna (ściany, sufit, podłogi) 

- podłoga wzmocniona wykonana z materiału odpornego 

na wilgoć, pokryta materiałem antypoślizgowym łatwo 

zmywalnym połączona szczelnie z pokryciem boków 

 

9.  Kolor nadwozia: dowolny, metalizowany  

10.  Autoalarm i immobilizer  

11.  Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka  

12.  Czujniki parkowania, kamera, czujnik deszczu, światła  

13.  Radioodtwarzacz mp3 i minimum 2 głośniki, nawigacja 

fabryczna 
 

14.  Tapicerka: materiałowa, łatwo zmywalna, w ciemnym 

kolorze 
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15.  Drzwi: wyposażone w centralny zamek sterowany pilotem 

z funkcją blokowania drzwi w czasie jazdy  

- drzwi przedziału pasażerskiego: prawe boczne 

przesuwane do tyłu; 

- tylne: dwuskrzydłowe otwierane, przeszklone z 

ogrzewaną szybą  

- wizualizacja sygnalizacji niedomkniętych drzwi 

 

16.  Okna, szyby: całkowite przeszklenie pojazdu, szyby 

termoizolacyjne, szyby w kabinie kierowcy sterowane 

elektrycznie, szyby w kabinie pasażerskiej przyciemniane 

 

17.  Przestrzeń pasażerska: 

- poduszka powietrzna dla kierowcy 

- przednia kanapa 2-miejscowa dla pasażerów z pasami 

bezpieczeństwa 

- przedział pasażerski: 2 rzędy siedzeń, 3 miejsca 

zamontowane na stałe bez regulacji oparć ale z 

możliwością złożenia i zintegrowane 3 – punktowe pasy 

bezpieczeństwa. 

 

18.  Silnik: wysokoprężny (turbo diesel) z elektronicznym 

sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o 

pojemności min 1995 cm3 i mocy min 140 KM 

zapewniającym przyspieszenie pozwalające na sprawną 

jazdę w ruchu miejskim, spełniający co najmniej normy 

EURO 6 

 

19.  Tempomat  

20.  Wielkość emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu, cząstek 

stałych, oraz węglowodorów – zgodnie z norma EURO 6 
 

21.  Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-biegowa + 

wsteczny , zsynchronizowana z napędem na koła przednie  
 

22.  Zawieszenie: zawieszenie powinno charakteryzować się 

podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące wygodę 

dla przewożonych osób w trudnym terenie, dobrą 

przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą 

manewrowość 

 

23.  Mechanizm kierowniczy: wspomaganie układu  
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kierowniczego 

24.  Układ kierownicy: regulowana kolumna kierownicy  

25.  Koła jezdne: opony bezdętkowe odpowiednie do 

oferowanego modelu z kołem zapasowym 

pełnowymiarowym, chlapacze 

 

26.  Dodatkowy komplet kół stalowych z ogumieniem 

zimowym i kołpakami firmowymi zakrywającymi śruby 

mocujące 

 

27.  Hamulce: tarczowe obu osi, ze wspomaganiem, z układem 

zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz 

elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy - ESP 

 

28.  Wentylacja nawiewno-wywiewna  

29.  Ogrzewanie: cieczą chłodzącą silnik (przedział kierowcy, 

niezależne ogrzewanie przedziału pasażerskiego z 

możliwością ustawienia temperatury) 

 

30.  Klimatyzacja dwu strefowa  

31.  Układ elektryczny: instalacja 12 V, wzmocniony 

alternator, gniazdo 12 V w tylnej części przedziału 

pasażerskiego 

 

32.  Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, oświetlenie 

stanowiska kierowcy 
 

33.  Światła: do jazdy dziennej i światła przeciwmgielne  

34.  Wyposażenie: 

- 2 gaśnice (w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim) 

- trójkąt odblaskowy 

- apteczka 

- kamizelka odblaskowa 9 szt. 

 

35.  Gwarancja: 

- cało pojazdowa: minimum 24 miesiące 

- powłoka lakiernicza: minimum 36 miesięcy 

- perforacja elementów nadwozia: minimum 120 miesięcy 

- na zabudowę i wyposażenie: minimum 24 miesiące 

 

36.  Pojazd musi spełniać wymogi: 

ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, rozporządzenie 
 



 4 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

37.  Homologacja na skompletowany pojazd  

38.  Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego  

39.  Instrukcja obsługi w języku polskim  

 

UWAGA! Wymagane parametry w opisie są parametrami niezbędnymi (mogą być lepsze ale nie gorsze), których spełnienie warunkuje przyjęcie oferty do 

oceny. Niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
   Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach  

        uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta  

                            lub we właściwym umocowaniu  


