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Załącznik nr 2 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 3 lata) z opcją wykupu, fabrycznie nowego 
samochodu osobowego typu SUV” 

 

Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie 

Marka………………………………………………………………………………………………… 

Typ……………………….…………………………………………………………………………… 

wersja samochodu ………………………..……………………………..………………………, 

które spełniają następujące parametry:  

Parametry minimalne i maksymalne 

wymagane przez Zamawiającego 

Parametry oferowane 

spełnia/nie spełnia* 

( Tak , Nie ) 
Samochód typ SUV fabrycznie nowy nie używany 
bez wypadkowy i żadnych napraw mechanicznych 
i lakierniczych z autoryzowanego salonu 

 

gwarancja producenta na okres  - 60 miesięcy  

Rok produkcji nie starszy niż 2021 r.  

Nadwozie – typ SUV   

Lakier -metalik perła kolory ciemne granatowy, 
czarny. 

 

Komfortowe fotele z tapicerką skórzaną w jasnych 
odcieniach 

 

Podgrzewane siedzenia przednie  

Podgrzewana kierownica  

Auto Alarm z lokalizacją GPS oraz możliwością 
sterowania smartfonem wraz z abonamentem, 
jeżeli jest wymagany,  

 

Wewnętrzny czujnik ruchu dla Alarmu  

Czujnik przechyłu dla Alarmu  

Silnik spalinowy wspomagany przez silnik 
elektryczny w układzie mild hybrid 
maksymalna pojemność 2000 cm3 o mocy 
minimum 250 km 

 

Średnia emisja C02 [g/km]  maksymalna 230  
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Skrzynia automatyczna min 8-biegowa  

Napęd 4x4   

Przyspieszenie od 0-100 km/s nie więcej niż 7,5 s  

Obręcze kół letnich ze stopów lekkich 19"   

Masa własna maksymalna 1900 kg  

Długość nie więcej niż 4700 mm  
Wysokość nie więcej niż 1680 mm  
Rozstaw osi minimum 2750 mm  
Pojemność bagażnika 500 litrów  
Zintegrowane relingi dachowe w jasnym kolorze  
Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia   
Podgrzewana szyba przednia  
Czujnik deszczu  
2-strefowa klimatyzacja automatyczna  
Przyciski sterowania na kierownicy  
Czujnik wilgotności powietrza  
Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne 
oraz lusterka boczne 

 

Keyless - bez kluczykowy dostęp i uruchamianie 
pojazdu 

 

Przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza   
Układ informowania o znakach drogowych  
Komunikacja pomiędzy pojazdami - ostrzeganie o 
śliskiej drodze i światłach awaryjnych 

 

System wspinający unikanie kolizji  
Asystent Zjazdu  
Zawieszenie Dynamic  
Czujniki parkowania przednie i tylne z 
automatycznym hamowaniem 

 

Kamera wspomagająca parkowanie tyłem wraz z 
czujnikami przednimi i tylnymi z automatycznym 
hamowaniem 

 

Reflektory przednie w technologii LED   
Asystent podjazdu  
Regulowany ogranicznik prędkości  
Układ utrzymania pasa ruchu   
Układ wstrzymywania pracy silnika STOP/START  
Listwy chromowane na drzwiach  
Wycieraczki przednie ze zintegrowanymi dyszami 
spryskiwaczy 

 

Krata wlotu powietrza z pionowymi zebrami   
Jasne listwy wokół szyb  
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia z 
podświetleniem 

 

Elektrycznie otwierana klapa bagażnika  
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne  
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia  
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Dywaniki tekstylne  
2 porty USB w tunelu środkowym  

Dodatkowe gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej  
Pakiet oświetlenia wnętrza   
Podświetlane lusterka w osłonach 
przeciwsłonecznych 

 

Podsufitka w jasnym kolorze  
Miękka siatka odgradzająca przestrzeń bagażowa  
Poduszki powietrzne boczne  
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa 
szyjnego 

 

Ostrzeganie innych użytkowników drogi o 
gwałtownym hamowaniu 

 

System mocowania fotelika ISOFIX na 
zewnętrznych miejscach tylnej  

 

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
Blokada zamka centralnego z dioda w przednich 
drzwiach 

 

Hartowane szkło - szyby boczne i szyba tylna  
Półautomatyczna roleta bagażnika  
Trójkąt ostrzegawczy  
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera  
Poduszka kolanowa - strona kierowcy  
Kurtyny boczne  
Czujnik zapięcia pasów - wszystkie siedzenia  
Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa - 
przód/tył 

 

Elektryczna 4-kierunkowa regulacja odcinka 
lędźwiowego 

 

Mechaniczne składanie drugiego rzędu siedzeń  
Podłokietnik tylnej kanapy ze schowkiem i 
uchwytami na kubki 

 

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z 
pamięcią ustawień 

 

Elektrycznie składane zagłówki foteli tylnych z 
wyświetlacza centralnego 

 

Elektryczna regulacja wysokości i manualna 
pochylenia fotela pasażera 

 

System audio   
Łączność Bluetooth  
Tuner radia cyfrowego DAB  
Wyświetlacz DIM min. 12"   
System z nawigacją i połączeniem internetowym  
Powiadamianie służb ratowniczych i zdalny 
dostęp do samochodu 

 

Bezprzewodowy Apple Car Play & Android Auto  
Indukcyjna ładowarka telefonu z funkcja 
wyłączania 

 

5-miejscowy  
Zbiornik paliwa min 70 litrów  
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Instrukcja obsługi w języku polski  
Cyfrowa instrukcja obsługi w systemie 
samochodu 

 

Kryteria poza cenowe: 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ/ EMISJA DWUTKLENKU WĘGLA – EURO 6 

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy 

dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. nr 110) oraz 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 

68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny 

ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. poz. 559). 

 

 


