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Znak: WAD.272.24.2019                                                                                   Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

„Zakup środków transportu szt. 3” 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU 

 
(dla Zadania nr 1 )   (dla Zadania nr 2)  (dla Zadania nr 3) 

w przypadku oferowania jednego samochodu niepotrzebne skreślić 

 
 

Lp. Oferowany model pojazdu 

1 Rocznik  

2 Producent/Marka  

3 Model  

4 Pojemność silnika (w litrach)  

Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez 
Zamawiającego 

Opis oferowanego samochodu, 
jego parametry i wyposażenie 

TAK / NIE/ WARTOŚĆ 

Wymogi techniczne samochodu 

5 samochód SUV lub crossover  

6 
samochód osobowy 5-miejscowy, kierownica po lewej 
stronie 

 

7 nadwozie pięciodrzwiowe  

8 długość całkowita (w mm) min. 4150  

9 
szerokość całkowita (w mm) min. 1750 (z lusterkami 
bocznymi) 

 

10 wysokość całkowita (w mm) min. 1550  

11 pojemność bagażnika (w dm³ ) min.350  

12 skrzynia biegów manualna   

13 silnik benzynowy   

14 moc silnika nie mniej niż 100 KM  

15 wtrysk paliwa wielopunktowy  

16 zużycie paliwa w cyklu mieszanym max 7,0 l/100 km  

17 wielkość emisji dwutlenku węgla zgodna z normą Euro 6  

18 
łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i 
węglowodorów nie metanowych zgodna z normą Euro 6 

 

19 pozostałe standardy emisji spalin zgodne z normą Euro 6.  

20 emisja CO2 w g/km max. 170  

21 centralny zamek  

22 minimum 4 poduszki powietrzne(dwie czołowe, dwie boczne)  

23 światła do jazdy w dzień  

24 przednie światła przeciwmgielne  

25 system stabilizacji toru jazdy  

26 system antypoślizgowy ABS  

27 elektrycznie sterowane szyby boczne co najmniej z przodu  
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28 fotel przedni kierowcy z regulacją wysokości  

29 klimatyzacja  

30 radioodtwarzacz  

31 wspomaganie układu kierowniczego  

32 kolor nadwozia ciemny metalizowany  

33 kolumna kierownicy z regulacją wysokości  

34 kanapa tylna składana i dzielona  

35 wycieraczka tylnej szyby  

36 koło zapasowe pełnowymiarowe  

Gwarancja  

37 
Gwarancja podstawowa minimum 24 miesiące 
(KRYTERIUM) na wszystkie mechanizmy i podzespoły 
wchodzące w skład samochodu  

 

38 gwarancja na perforację nadwozia minimum 6 lat  

Dodatkowe elementy wyposażenia pojazdu  Posiada / nie posiada 

39 Ubezpieczenie OC i AC na rok  

40 Komplet kół zimowych z felgami  

41 Gumowe dywaniki wewnątrz i w bagażniku  
 

 
Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia 
Proszę wpisać w odpowiednim miejscu TAK lub NIE lub POSIADA/NIE POSIADA 

 
 
 
 
 

__________________ dnia _______________ 2019 roku                   
                                                                                                               ________________________ 

                                                                                                        (podpis Wykonawcy) 


