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Lp.

WYMAGANIA MINIMALNE
ZAMAWIAJĄCEGO

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ, PROPOZYCJE
WYKONAWCY*

1 rok produkcji 2019 – fabrycznie nowy
2 9 miejsc z kierowcą ( 8 pasażerów + kierowca)
3 dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t
4 drzwi przesuwne
klapa tylna w przestrzeni pasażerskiej lub drzwi
5
podwójne
6 rodzaj napędu – 4x4,
7 rodzaj paliwa – diesel
pojemność skokowa silnika – w przedziale od
1900 cm3 do 2300 cm3,
9 światła do jazdy dziennej
10 komputer pokładowy,
8

11 moc – minimum 130 KM,
12 standard emisji zanieczyszczeń – euro 6,
13 skrzynia biegów- automatyczna min 6 biegowa,
14 hamulce tarczowe przód i tył,
15 systemy ABS, ESP, ASR
16 imobillaiser,
17 centralne zamykanie drzwi pilotem,
18 autoalarm,
19 wspomaganie kierownicy,
20 szyby w kabinie kierowcy sterowanie elektryczne
lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i
21
ogrzewane,
22 trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy,
23 poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera,
24 klimatyzacja – przód, tył
25 funkcja Start/Stop,
koła wraz z oponami letnimi – 4 szt. minimum
17 calowe,
koła wraz z oponami zimowymi – 4 szt.
27
minimum 16 calowe
26

28 relingi dachowe,
29 przednie światła przeciwmgielne,
30 oświetlenie wnętrza,
31 oświetlenie klapy tylnej,
32 materiałowa tapicerka siedzeń,
33

Radioodtwarzacz z min 4 głośnikami bluetooth
lub wejściem USB
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34

kolor lakieru – metalik ( za wyjątkiem koloru
czarnego, żółtego i białego),

35 zderzaki w kolorze nadwozia,
36 listwy progowe w kolorze nadwozia,
pakiet serwisowy assistance minimum na czas
37
trwania gwarancji mechanicznej lub dłużej,
38 Czujnik parkowania minimum tył,
39 tempomat,
40

Wzdłużne przesuwanie
pasażerskiej

siedzeń

w

części

41 komplet dywaników gumowych
42 Kierownica wielofunkcyjna

Uwaga:
Lp.

Warunki gwarancji i serwisu

Oferowane warunki gwarancji
i serwisu*

Minimalny okres gwarancji:
mechanicznej – min.24 miesiące bez limitu
kilometrów
1

na powłokę lakierniczą – min.36 miesięcy
na perforację nadwozia – min. 10 lat
*Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.
*Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku
wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości
techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie
spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada
treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).
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