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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Łodzi.”

Specyfikacja techniczna: samochód osobowy
Wymagana ilość: 1 pojazd

Lp. parametr charakterystyka/minimalne wymagania

d d Fabrycznie nowy samochód osobowy do przewozu 5 osób. Rokro zaj pojaz u produkcji 2019 lub 2020

Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez
producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na

2 charakterystyka ogólna terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z
ustawy Prawo o ruchu drogowym (oraz rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy).

samochód 5-drzwiowy,
Długość pojazdu min. 4040 mm
Wysokość mm. 1800 mm

3 nadwozie Szerokość (bez lusterek) min. 1780 mm
Kolor pojazdu: lakier metalizowany, kolor lakieru oraz jego
odcienie zostaną uzgodnione z Wykonawcą, którego oferta
zostanie przyjęta do realizacji.

Silnik: benzynowy lub disel

Silnik rzędowy 4 cylindrowy
Moc silnika min. 120 KM

Emisja zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych i
4 Silnik i układ napędowy węglowodorów): norma EURO 6.

Napęd przedni

Skrzynia biegów manualna min. 5-cio biegowa + bieg wsteczny.

Układ wspomagania kierownicy.

Trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z regulacją
wysokości i napinaczami,

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), układ
wspomagania awaryjnego hamowania, system ABS, system
zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.

5 Bezpieczeństwo Trzecie światło stopu, światła awaryjnego hamowania
Immobilizer lub inne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Światła do jazdy dziennej LED, światła przeciwmgielne przednie.

Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera.
Czujniki parkowania z tyłu



Fotel kierowcy z ręczną regulacją góra-dół, przód-tył.
Fotel pasażera z ręczną regulacja przód-tył
Tylna kanapa dzielona w proporcji 60:40 lub w proporcji 2/3 i 1/3
Tapicerka foteli — materiałowa o podwyższonej trwałości koloru
ciemnego.
Kierownica multifunkcyjna

„„ Centralny zamek sterowany pilotem.6 Komfort i funkcjonalnosc
Elektrycznie opuszczane szyby drzwi przednich.
Szyba tylna i przednia ogrzewana, wycieraczka i spryskiwacz tylnej
szyby.
Klimatyzacja minimum manualna
Radioodtwarzacz z wyświetlaczem min. 6”, głośnikami, anteną
i instalacją elektryczną, zestawem głośnomówiącym z Bluetooth,

_____ _______________________ gniazdo USB
Pojazd dostarczony na kołach z oponami zimowymi na felgach
aluminiowych
Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe.

Lusterka boczne elektrycznie sterowane (mogą być podgrzewane)

Zestaw podstawowych kluczy.
Gaśnica samochodowa.

7 Wyposażenie dodatkowe Apteczka pierwszej pomocy.
samochodu Trójkąt odblaskowy.

Linka holownicza.
Podnośnik (lewarek).

Wraz z pojazdem ma zostać dostarczony dodatkowy komplet
fabrycznie nowych kół z oponami letnimi (cztery sztuki felg
z oponami jednego producenta). Dopuszcza się dostawę na
felgach stalowych z dodatkowo pełnowymiarowymi
kołpakami

Oferowany samochód musi posiadać:
1) homologację umożliwiającą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze
Polski,

8 Wymagania dodatkowe .

2) kartę pojazdu,
3) kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim
oraz inne wymagane prawem dokumenty,
4) wykaz punktów świadczących serwis gwarancyjny

9 Termin dostawy 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Gwarancja minimum: 36 miesięcy lub przebieg minimum 90 tys.
10 Gwarancja km (w zależności co nastąpi pierwsze), 36 miesięcy gwarancji na

lakier oraz min. 36 miesiące gwarancji na perforację nadwozia.
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