Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego o niżej wymienionych parametrach:
LP

WYMAGANIA MINIMALNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

Rok produkcji 2017
Nadwozie typu combi
Liczba drzwi 5
Liczba miejsc siedzących 5
Wymiary pojazdu: długość – min. od 4800 mm, szerokość – max. do 1880 mm
Kolor nadwozia: lakier metalizowany, beżowy
Rodzaj silnika: diesel, wysokoprężny
Pojemność skokowa silnika: 1,9 dm3 lub większa
Moc silnika: minimum 140 kW
Skrzynia biegów: automatyczna, min. 6 biegów
Objętość bagażnika: minimum 600 dm3
Obręcze kół ze stopów lekkich minimum 17 ‘’
Napęd 4x4
Rozstaw osi minimum 2830 mm
Pojazd musi spełniać wymogi normy Euro 6
Wspomaganie układu kierowniczego
Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
Kierownica wielofunkcyjna obsługująca m.in. radioodtwarzacz
Pakiet zawierający: gniazdo 230 V, USB w tylnej części podłokietnika
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie (co najmniej oparcie)
Elektryczna regulacja fotela pasażera z tylnej kanapy
Regulowana wysokość foteli przednich (kierowcy i pasażera)
Tapicerka: skórzana
Kolor tapicerki: czarny
Wentylowane fotele przednie
Systemy: zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, stabilizacji toru jazdy,
wspomagający pokonywanie pojazdów, wspomagania hamowania
Poduszki powietrzne: boczne dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki dla tylnej kanapy
Boczne kurtyny powietrzne
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie podgrzewana przednia szyba
Centralny zamek na wszystkie drzwi, sterowany pilotem
Minimum dwa kluczyki (drugi kluczyk również z pilotem) lub bezkluczykowy system obsługi
samochodu z alarmem
Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa
Komplet dywaników
Elektrycznie sterowane szyby boczne
System multimedialny fabryczny odtwarzający pliki m.in. w formacie MP3 z kolorowym
ekranem dotykowym minimum 8’’ i technologią Bluetooth do obsługi telefonu
komórkowego oraz nawigacji GPS
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
Reflektory przednie Bi-Xenonowe lub w technologii LED
Przednie światła przeciwmgłowe
Tempomat aktywny
Sensor deszczu
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Lusterka wsteczne fotochromatyczne
Światła LED do jazdy dziennej
Immobiliser
Czujnik parkowania – tył i przód z wizualizacją na wyświetlaczu systemu multimedialnego, +
kamera cofania
Koło zapasowe dojazdowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz
Tylne szyby przyciemnione
Podłokietnik z przodu oraz składany podłokietnik tylnej kanapy
System wspomagania parkowania
Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika
Automatyczna roleta przestrzeni bagażowej ze schowkiem pod roletą
Schowek w podłodze bagażnika
Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
Pakiet dla palących: zapalniczka, popielniczka z przodu i z tyłu
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
Funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
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