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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA 

I. WYMAGANE DANE TECHNICZNE 

1. Typ pojazdu: samochód osobowy. 

2. Segment: klasa wyższa E. 

3. Wersja nadwozia: trójbryłowe (sedan). 

4. Napęd: 4x4. 

5. Skrzynia biegów: automatyczna. 

6. Silnik spalinowy benzynowy lub Diesla. 

7. Kolor nadwozia: czarny. 

8. Rok produkcji: 2018. 

9. Przebieg: nie większy niż 50 km. 

10. Emisja spalin z zachowaniem norm dotyczących oferowanego pojazdów, zgodnie z Euro 6. 

11. Moc silnika: co najmniej 180 KM. 

12. Długość maksymalna: nie więcej niż 5000 mm. 

II. WYMAGANE WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 

1. Autoalarm. 

2. Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser). 

3. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu . 

4. Minimum 6 poduszek powietrznych (dwie czołowe, dwie boczne i dwie kurtynowe). 

5. Przednie światła przeciwmgielne. 

6. Reflektory LED (mijania i drogowe). 

7. System kontroli trakcji: 

a. zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania; 

b. stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu; 

c. niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania. 

8. Asystent pasa ruchu. 

III. WYMAGANE WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

1. Centralny zamek z pilotem. 

2. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu. 

3. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne. 

4. Fabryczna nawigacja satelitarna z mapą Europy oraz obsługą komend głosowych nawigacji 

i telefonu. 

5. Fotele przednie sterowane z regulacją wysokości i regulacją odcinka lędźwiowego. 

6. Gniazdo 12V w przedniej i tylnej części kabiny. 
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7. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. 

8. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu. 

9. Radio fabryczne wyposażone w wyświetlacz o przekątnej minimum 5 cali, sterowanie radiem 

poprzez ekran dotykowy wyświetlacza lub za pomocą touchpada umieszczonego w konsoli 

centralnej. Radio zamontowane w przewidzianym przez producenta miejscu, z wejściem USB 

oraz z funkcjami parowania z telefonem z systemami operacyjnymi telefonów komórkowych 

takich, jak Android, IOS z wykorzystaniem protokołów Bluetooth. Dodatkowe sterowanie radia 

przyciskami w kierownicy. 

10. Aktywny Tempomat. 

11. System wspomagający ruszanie pod górę. 

12. Kamera cofania montowana fabrycznie. 

13. Przyciemniane szyby tylne. 

14. Wewnętrzne lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania. 

15. Komputer pokładowy 

IV. WYMAGANE WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

1. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe/ ew. zestaw naprawczy/ ew. opony typu run flat. 

2. Dodatkowy komplet 4 kół z oponami zimowymi, zalecanych przez producenta samochodu (felga 

aluminiowa (fabrycznie montowana przez producenta pojazdu). W przypadku wyboru w ofercie 

opcji z oponą typu run flat, zgodnie z pkt. 1 powyżej, opony w dodatkowym komplecie kół musza 

być również typu run flat 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONALIZACJI 

1. Felgi aluminiowe (fabrycznie montowana przez producenta pojazdu). 

2. Tapicerka skórzana. 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI 

1. Okres gwarancji: 

a) mechaniczna na co najmniej 24 miesiące 

b) na perforację nadwozia na co najmniej 144 miesiące, 

c)  na powłokę lakierniczą na co najmniej 36 miesięcy. 

2. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Warszawy. 

VII. DODATKOWE SYSTEMY I ELEMENTY WYPOSAŻENIA POJAZDU (punktowane 

w ramach kryterium oceny Jakość) 

1. Automatyczny system parkowania. 

2. Centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym. 

3. Czujnik deszczu. 

4. Gniazdo 230V w tylnej części kabiny. 

5. System awaryjnego hamowania w mieście, przy mniejszych prędkościach, przeciwdziałający 

najechaniu samochodu na przeszkodę z przodu. 

6. Klimatyzacja trójstrefowa lub czterostrefowa. 
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7. Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem. 

8. Przednie fotele podgrzewane. 

9. System adaptacyjnej regulacji zawieszenia. 

10. System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania w zależności od usytuowania 

samochodu poruszającego się przed nami i naprzeciw. 

11. System opóźniający wygaszanie świateł po opuszczeniu pojazdu. 

12. System monitorujący obecność samochodu w martwym polu widzenia i ostrzegający kierowcę 

przed pojazdami znajdującymi się w tym polu. 

13. System przedkolizyjny, pozwalający uniknąć lub zminimalizować skutki po kolizji. 

14. System Start/Stop, wyłączający silnik po zatrzymaniu. 

15. Szyba przednia podgrzewana. 

16. Tylne miejsca (zewnętrzne) podgrzewane. 

17. System ostrzegający przed niepożądaną zmianą pasa ruchu. 

 


