
Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Baboszewo

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa   fabrycznie  nowego  samochodu  osobowego
z 5 miejscami siedzącymi (4 osoby + kierowca) dla potrzeb Urzędu Gminy Baboszewo:

• samochód fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020,
• spełniający  polskie  wymagania,  w  tym  warunki  techniczne,  wynikające  z  ustawy

z dnia 20 czerwca   1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020.110.t.j. ze zm.)
oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

• posiadający  świadectwo  zgodności  w  UE  wraz  z  oświadczeniem  o  danych
niezbędnych do rejestracji pojazdu.

1. PARAMETRY TECHNICZNE:
a) pojemność silnika -  min. 1900 cm3,
b) typ paliwa – benzyna bezołowiowa,
c) moc silnika – min. 140 KM,
d) typ napędu –  na 2 koła z przodu lub 4x4,
e) typ skrzyni biegów-  manualna, min. 5 – biegowa,
f) rejestracja na min. 5 osób,
g) średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym – 6-8 l/100 km. według normy WLTP,
h) średnia emisja CO2 w cyklu mieszanym -160 - 165 g/km.

2.  WYMIARY:
a) długość nadwozia min. 4300 mm,
b) szerokość nadwozia min. 1765 mm,
c) szerokość nadwozia z lusterkami bocznymi min. 2070 mm,
d) wysokość nadwozia min. 1630 mm,
e) rozstaw osi min. 2660 mm,
f) rozstaw kół osi przedniej min. 1520 mm,
g) rozstaw kół osi tylnej min. 1520 mm,
h) masa własna min. 1350 kg, max. 1400 kg,
i) dopuszczalna masa całkowita do 2000 kg,
j) prześwit od 180 mm do 200 mm,
k) pojemność przestrzeni bagażowej min. 400 l.

3.  WYPOSAŻENIE:
a) Bezpieczeństwo:
• czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne,
• kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy,
• system aktywnej stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji,
• system wspomagania ruszania na wzniesieniu,
• kamera cofania.



b) Komfort i wygoda:
• klimatyzacja manualna,
• elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne,
• zdalnie sterowany zamek centralny (2 piloty),
• tempomat,
• wspomaganie kierownicy,
• immobilizer lub/i alarm.

c) Opony i koła:
• felgi aluminiowe z oponami min. 16-cali,
• zestaw naprawczy opon lub/i koło zapasowe pełnowymiarowe,
• opony zimowe min. 16 – cali,
• zestaw naprawczy.

d) Audio i komunikacja (co najmniej):
• radioodtwarzacz CD/MP3 z ekranem dotykowym,
• 4 głośniki,
• gniazdo USB
• sterowanie systemem audio na kierownicy,
• zastaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy.

e) Oświetlenie i widoczność:
• światła do jazdy dziennej w technologii LED,
• przednie reflektory w technologii Bi-LED,
• tylne lampy w technologii LED,
• czujnik zmierzchu dla świateł mijania,
• wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu,
• elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

f) Elementy zewnętrzne:
• obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia,
• klamki drzwi w kolorze nadwozia,
• relingi dachowe.

g) Elementy wewnętrzne:
• materiałowa tapicerka siedzeń,
• regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach,
• kolorowy wyświetlacz komputera pokładowego,
• klamki drzwi w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia,
• skórzane obszycia kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów,
• regulacja wysokości fotela kierowcy,
• osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i oświetleniem (kierowca i pasażer).

h) Nadwozie:
• lakier metalik – preferowane kolory: srebrny, stalowy, czarny.

i) Akcesoria:
• dywaniki.

4. WARUNKI GWARANCJI
a) gwarancja min. 5 lat, w pierwszych 2 latach bez limitu przebiegu,
b) gwarancja na perforację nadwozia - min. 10 lat.



5. DOKUMENTACJA POJAZDU
Wykonawca wraz z samochodem dostarczy zamawiającemu:

a) książkę gwarancyjną,
b) instrukcję obsługi w języku polskim,
c) kartę pojazdu,
d) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające jego rejestrację.

UWAGA: Określone parametry wyposażenia i gwarancji należy traktować jako minimalne.
Wykonawca  może  zaoferować  samochód  o  bogatszym  wyposażeniu  i  dłuższym  okresie
gwarancji.  


