
Załącznik nr 2  
 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu „furgon” 

Samochód fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2022 r. 
 
Wymagane parametry techniczne i wyposażenie samochodu 

Klasa pojazdu średnia 

Rodzaj nadwozia dostawczy 

Kolor nadwozia kolor stonowany (bez jaskrawych kolorów) 

Kolor tapicerki ciemna stonowana 

Ilość drzwi 4/5 

Drzwi boczne drzwi prawe odsuwane nieprzeszklone 

Drzwi tylne nieprzeszklone otwierane pod 

kątem min. 180 stopni 

Skrzynia biegów min. 5 biegów + wsteczny   

Napęd na przednie koła 

Ilość siedzeń kierowca + 2 pasażerów 

Wymiary 

Rozstaw osi min. 3000 mm 

Rozmiar obręczy kół min. 16" - stalowe 

Wysokość pojazdu max. 2000 mm 

Ładowność min. 1000 kg 

Silnik 

Rodzaj wysokoprężny (diesel) 

Moc (KM) min. 110 

Norma emisji spalin min. Euro 6 

 

Pozostałe wymagania 

 
ABS – system przeciwdziałający blokowaniu kół  
Poduszka powietrzna kierowcy  

Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem 

Ściany boczne w części tylnej nieprzeszklone 

  Ściana lewa środkowa nieprzeszklona 

Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich 

Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczem 

Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej: halogenowe lub w technologii LED 

Klimatyzacja – jedno lub dwustrefowa (dopuszczalna klimatyzacja manualna) 

Wspomaganie układu kierowniczego 
Centralny zamek sterowany pilotem – co najmniej dwa komplety kluczy z pilotem lub co 
najmniej dwa komplety kart elektronicznych z pilotem 

Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie 

Tapicerka materiałowa 

Wbudowane radio wraz z zestawem głośnomówiącym bluetooth 

Wyłożenie ochronne boków przedziału ładunkowego co najmniej do połowy wysokości 

Zabezpieczenie antypoślizgowe podłogi w przestrzeni ładunkowej 

Pojazd wyposażony w opony odpowiednie dla pory roku, w której samochód będzie odbierany (bez 

opon wielosezonowych, nalewanych lub bieżnikowanych) 

Pełnowymiarowe koło zapasowe 

Gniazdo USB w desce rozdzielczej 

Immobiliser fabryczny 

Zagłówki dla wszystkich siedzeń w pojeździe 

 



Minimalne okresy gwarancyjne 
Wydłużenie przez  Wykonawcę  okresów gwarancji jest  jednym  z elementów  kryteriów  oceny  ofert.  

Min. 24 miesiące na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne (bez limitu 

przebiegu) 

Min. 36 miesięcy na powłokę lakierniczą 

Min. 96 miesięcy na perforację nadwozia 

 

Pozostałe wymagania (obligatoryjne) 
Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez 

obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowo-towarowych poruszających się po 

drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii 

Europejskiej dla tego typu samochodów. Samochód musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej 

stronie pojazdu. 

Wymagane pozostałe wyposażenie  
 

 

Instrukcja w języku polskim 

Trójkąt ostrzegawczy 

Gaśnica proszkowa 2 kg 

Apteczka i kamizelka odblaskowa 

Pełnowymiarowe koło zapasowe 

Klucz do kół 

Lewarek 

Komplet dywaników gumowych dla wszystkich rzędów siedzeń 

Drugi komplet opon zapakowany w worki transportowe – zabezpieczony w bagażniku 

pojazdu (bez opon wielosezonowych, nalewanych lub bieżnikowanych) 
 

 

 

Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie dodatkowe uwzględnione w cenie 

Wyszczególnienie                         Tak/nie 

Lakier: metalik  

Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia  

ARS- system optymalizacji przednich kół  

ESP – system stabilizacji toru jazdy  

System nawigacji  

Czujniki parkowania tylne  

Czujniki parkowania przednie  

Czujniki deszczu  

czujnik światła  

tempomat  

elektrycznie podgrzewane lusterka boczne  

elektrycznie podgrzewane tylne  

Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie  

Światła przeciwmgłowe  

 


