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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspek toratu Nadzoru 
Budowlanego w Powiecie Nowodworskim. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego typu 
KOMBIVAN lub równowa żny spełniaj ący poni ższe wymagania i parametry. 

1.1 Wymagania dotyczące samochodu: 

1) fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2016 lub 2015; 

2) nadwozie typu KOMBIVAN lub równoważne, przystosowane do przewozu min. 5 
osób (wraz z kierowcą), 5-cio drzwiowe, 

3) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce 
przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w szczególności 
posiadający homologację i spełniający warunki techniczne wynikające z ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 
roku, poz. 1137 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, 

4) nieużywany, technicznie sprawny. 

1.2. Parametry i wyposażenie samochodu (parametry wskazane poniżej należy rozumieć 
jako minimalne, zaproponowanie parametrów lepszych/dodatkowego wyposażenia 
będzie dodatkowym atutem oferty): 

1) nadwozie typu kombivan lub równoważne, 

2) silnik benzynowy spełniający normę emisji spalin EURO 6, 

3) manualna skrzynia biegów, 

4) wspomaganie układu kierowniczego, 

5) regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach, 

6) fotele przednie (w I rzędzie) z regulacją wzdłużną, regulacją pochylenia oparcia, 
regulacją wysokości położenia zagłówków i regulacją wysokości fotela kierowcy, 

7) tapicerka siedzeń tkaninowa, 

8) poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, 

9) pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, w I rzędzie z regulacją wysokości położenia, 
napinaczami bezpieczeństwa i ogranicznikiem siły napięcia,  

10)felgi kół stalowe + fabryczne kołpaki, 

11) koło zapasowe pełnowymiarowe, 

12)system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS (lub równoważny) 
z rozdziałem siły hamowania, 

13) system stabilizacji toru jazdy ESP (lub równoważny), 

14) klimatyzacja (minimum manualna), 

15) immobiliser, 

16) elektrycznie sterowane szyby bocznych przednich (w I rzędzie), 

17) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, 

18) tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, 

19) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 

20) czujniki parkowania tylne, 
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21) radio z BLUETOOTH, 

22) gniazdo 12V, 

23) oświetlenie wnętrza samochodu z przodu i w przestrzeni bagażowej, 

24) samochód wyposażony w komplet dywaników, trójkąt ostrzegawczy, koło 
zapasowe, lewarek, klucz do kół, kamizelkę odblaskową, gaśnicę, 

25) inne dodatkowe wyposażenie zaproponowane przez Wykonawcę. 

1.3. Wymagania dodatkowe: 

• Proszę podać wysokość pakietu ubezpieczenia dla oferowanego samochodu 
osobowego: OC, AC, NNW, assistance. 

1.4. Warunki dotyczące odbioru, gwarancji i serwisu pojazdu: 

1) Wykonawca przekaże pojazd Zamawiającemu protokólarnie, udowadniając 
spełnienie wymagań przyjętej oferty (w tym dotyczące wyposażenia samochodu). 

2) Wykonawca zobowiązany będzie wraz z pojazdem przekazać dwa komplety 
kluczyków, wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty, homologacje wymagane 
prawem do zarejestrowania pojazdu oraz dokumentację eksploatacyjną pojazdu 
(instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową). 

3) Gwarancja: minimum 2 lat (24 miesiące) przy założeniu przebiegu rocznego 
samochodu nie przekraczającego 10 tys. km na wszystkie podzespoły 
mechaniczne i elektryczne, (wydłużony okres długości jak i warunki świadczenia 
gwarancji będzie dodatkowym atutem przy rozpatrywaniu oferty). 

4) W okresie gwarancji na podzespoły mechaniczne i elektryczne Wykonawca 
zobowiązany będzie nieodpłatnie do usunięcia wszelkich wad ukrytych jakie 
pojawią się w tym okresie eksploatacji pojazdu. Na czas naprawy Wykonawca 
bezpłatnie zapewni samochód zastępczy. 


