
 Załącznik nr 5 
do zapytania ofertowego 

 

1 
 

WAD.2600.4.2021 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) 

jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy, co oznacza, że Wykonawca może oferować 

przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 

 
 

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego 

Rocznik 2020 lub 2021 

 

1.  samochód SUV lub crossover 

2.  napęd na 4 koła 

3.  samochód osobowy 5-miejscowy, kierownica po lewej stronie 

4.  nadwozie pięciodrzwiowe 

5.  długość całkowita (w mm) min. 4150 

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

7.  wysokość całkowita (w mm) min. 1550 

8.  pojemność bagażnika (w dm³ ) min.370 

9.  prześwit (w mm) min. 180 

10.  skrzynia biegów manualna  

11.  silnik benzynowy  

12.  Pojemność silnika (w litrach) min. 1,3 cm³ 

13.  moc silnika nie mniej niż 110 KM 

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

15.  wielkość emisji dwutlenku węgla zgodna z normą Euro 6 

16.  
łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów nie metanowych zgodna z 
normą Euro 6 

17.  pozostałe standardy emisji spalin zgodne z normą Euro 6. 

18.  emisja CO2 w g/km max. 170 

19.  centralny zamek 

20.  minimum 4 poduszki powietrzne(dwie czołowe, dwie boczne) 

21.  światła do jazdy w dzień 

22.  przednie światła przeciwmgielne 

23.  pełne ledowe światła przednie 

24.  system stabilizacji toru jazdy 

25.  system antypoślizgowy ABS 

26.  elektrycznie sterowane szyby przód i tył 

27.  fotel przedni kierowcy z regulacją wysokości 

28.  klimatyzacja automatyczna 

29.  stacja multimedialna + kamera 

30.  wspomaganie układu kierowniczego 

31.  kolor nadwozia dowolny 

32.  kolumna kierownicy z regulacją wysokości 

33.  kanapa tylna składana i dzielona 

34.  wycieraczka tylnej szyby 

35.  koło zapasowe min. dojazdowe 
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36.  dodatkowy komplet opon zimowych na felgach stalowych 

37.  komplet dywaników gumowych 

38.  hak holowniczy wypinany 

Gwarancja 

39.  
Gwarancja podstawowa minimum 24 miesiące na wszystkie mechanizmy i podzespoły wchodzące w skład 

samochodu  

40.  gwarancja na perforację nadwozia minimum 5 lat 

 


