
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Kod CPV: 

34113000 - Pojazdy z napędem na 4 koła 

34113200 - Samochody poruszające się po każdej nawierzchni 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (nabycie rzeczy na podstawie umowy leasingu) fabrycznie 

nowego samochodu osobowego typu SUV z napędem AWD – rok produkcji 2019 lub 2020, 5-

drzwiowego do przewozu 5 osób wraz z kierowcą. Zamawiający wymaga dostępu do Autoryzowanej  

Stacji  Obsługi  dostarczonego samochodu na terenie Warszawy na warunkach określonych w  Istotnych 

Postanowieniach Umowy, spełniającego wymogi określone w specyfikacji technicznej przedstawionej 

w punkcie 3 poniżej. 

3. Specyfikacja techniczna samochodu: 

         
3.1. DANE TECHNICZNE 

1. Rodzaj pojazdu/nadwozia samochód osobowy/SUV 

2. Ilość miejsc siedzących 5 

3. Rok produkcji 2019 lub 2020 

4. Rodzaj paliwa ON 

5. Moc maksymalna silnika nie mniej niż 190 KM 

6. Skrzynia biegów Automatyczna 7 stopniowa 

7. Napęd AWD 

8. Pojemność zbiornika Min. 60l 

9. Pojemność silnika/rodzaj Min 1900 ccm/wysokoprężny, turbodoładowany 

10. Wymiary (długość całkowita) 4300 mm – 4650 mm 

11. Emisja CO2 (g/km) 
min. 140; max. 165  

spełniające wymagania normę emisji spalin Euro 6.2 

 

3.2. WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 

1. Poduszka powietrzna – kierowcy 

2. Poduszka powietrzna – pasażera z przodu 

3. Poduszki powietrzne – boczne kierowcy i pasażera (chroniące klatkę piersiową i miednicę) 

4. Poduszki powietrzne – kurtyny powietrzne w pierwszym, drugim rzędzie 

5. System ABS – z elektronicznym podziałem siły hamowania oraz elektronicznym układem stabilizacji 

toru jazdy 

6. System kontroli pasa ruchu (wraz z systemem koncentracji kierowcy) 

7. System monitorowania ciśnienia w oponach 

8. Czujniki parkowania wraz z kamerami – tył i przód 

9. Elektryczny układ wspomagania kierownicy 

10. System ułatwiający ruszanie pod górę oraz stabilizacji toru jazdy i stabilności na zakrętach 

11. System zapobiegający kolizjom 



12. Inteligentny tempomat adaptacyjny        

13. Reflektory adaptacyjne LED 

14. Światła przeciwmgielne – przednie ze statycznym doświetlaniem zakrętów 

15. System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach 

nadjeżdżających z prawej lub lewej strony 

16. Hamulec elektryczny postojowy 

17. Ogranicznik prędkości 

3.3. WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

1. Klimatyzacja – dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury 

2. Oświetlenie LED 

3. Szyby – przednie oraz tylne sterowane elektrycznie z funkcją otwierania/zamykania jednym 

naciśnięciem przycisku 

4. Lusterka boczne – sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie 

5. Gniazdo zasilania – 12V z przodu oraz w bagażniku 

6. Podgrzewana przednia szyba 

7. System wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz 

wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego 

8. Automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania 

9. Bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego 

10. Modem GSM 

11. Radio cyfrowe DAB z kolorowym ekranem dotykowym min. 6” 

12.  Wyświetlacz na tablicy zegarów min. 4” 

13. Bluetooth ze sterowaniem głosowym 

14. Min 1xUSB, odczyt MP3, Apple CarPlay, Android Auto 

15. Sterowanie radiem z kierownicy 

16. Fotele ogrzewane – tył i przód wraz z kierownicą 

17. Fotel kierowcy – elektroniczna regulacja w 10-ciu kierunkach wraz z regulacją odcinka lędźwiowego 

18. Fotel pasażera – ręczna regulacja położenia wraz z regulacją odcinka lędźwiowego 

19. Podłokietnik kierowcy 

20. Przyciemnione szybu w tylnej części pojazdu 

21. System Centralnego zamka z kluczem elektronicznym 

22. Immobilizer 

23. Komplet dywaników podłogowych 

24. Head-Up 

25. Elektryczne i bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika 

3.4. WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

1. Koło zapasowe z obręczą stalową 

2. Ciemna tapicerka skórzana 

3. Przetwornica napięcia 230V 

4. Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu 

5. Automatyczne ściemniające się lusterko wsteczne 

 

3.5. PERSONALIZACJA 

1. Felgi aluminiowe min. 18” 



2. Lakier metalizowany w odcieniach: grafit lub srebrny 

3. Dodatkowy system alarmowy 

4. Lusterka boczne w kolorze nadwozia 

3.6. GWARANCJA 

1. Na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: co najmniej 24 miesiące 

2. Na powłokę lakierniczą: co najmniej 24 miesiące 

3. Na perforację: co najmniej 8 lat 

4. Gwarancja określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w umowie, która zostanie zawarta w 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, obowiązuje niezależnie od liczby przejechanych 

kilometrów (brak limitu).  

3.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU 

1. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanej stacji serwisowej oferowanej marki 

samochodu znajdującej się maksymalnie – 20 km od siedziby Zamawiającego. 

2. Czas usunięcia usterki do 42 godzin roboczych; wyjątek – brak części w Polsce- do 10 dni 

3. Czas dostawy części zamiennych do 80 godzin. 

3.8. INFORMACJA DOTYCZĄCA LEASINGU 

1. Waluta leasingu - PLN 
2. Okres leasingu - 36 miesięcy 
3. Wartość wpłaty wstępnej 10% 
4. Równe raty kapitałowe od 1 do 35  
5. Wpłata wstępna przy podpisaniu umowy 
6. Wymagane zabezpieczenie umowy leasingu – Brak 
7. Wartość wykupu 1%  
8. Termin płatności rat leasingowych wraz z ubezpieczeniem - zgodnie z harmonogramem 
9. Wydanie przedmiotu leasingu do 45 dni od daty podpisania umowy 
10. Ubezpieczenie samochodów w zakresie OC, AC, NNW i Assistance zapewni Zamawiający. 

 


