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Szczegółowy opis oferowanego samochodu 

 

lp 
Wymagane minimalne parametry przedmiotu 
zamówienia 

Parametry oferowanego samochodu 
UWAGA: 
(jeżeli zaoferowany pojazd spełnia minimalne 
wymogi w kolumnie 2 w wersji standardowej dla 
określonego modelu wystarczającym jest podanie 
informacji określonych w kolumnie 3 ) 

1 2 3 

 samochód osobowy fabrycznie nowy z bieżącej 
produkcji. 

 nadwozie typu sedan, czterodrzwiowy 
 samochód osobowy, 5-miejscowy 
 silnik benzynowy o mocy nie mniejszej niż 200 KM 
 silnik benzynowy o pojemności nie mniejszej niż 1900 

cm³ 
 lakier metalizowany lub perłowy w kolorze czarnym 
 skrzynia automatyczna  
 przednie i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i 

pasażera 
 boczne poduszki powietrzne dla pasażerów na tylnej 

kanapie 
 kurtyny powietrzne  
 poduszka chroniąca kolana kierowcy 
 trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu 

 trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu 
 wspomaganie układu kierowniczego 
 kolumna kierownicy z regulacją w dwóch 

płaszczyznach 
 system kontroli ciśnienia w oponach 
 immobiliser 
 System zapobiegający poślizgowi kół, System 

stabilizacji toru jazdy,  System wspomagania nagłego 
hamowania,   

 fotel dla kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie z 
tym dla kierowcy z pamięcią ustawień 

 fotel dla kierowcy i pasażera z regulacją na odcinku 
lędźwiowym 

 Bi-ksenonowe reflektory  
 podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby 

 dzielone oparcie tylnej kanapy 

 zdalnie sterowany centralny zamek z możliwością 

otwarcia auta za pomocą kluczyka 
 czujnik parkowania z przodu i z tyłu 
 dwustrefowa klimatyzacja automatyczna 

Producent....................................................... 

Model ............................................................. 
 
Symbol ……………………………………………… 
 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 
 
 
 
.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO 
DLA WSA W KIELCACH ” 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Numer ZP-08/2011 

Strona 2 z 3 

lp 
Wymagane minimalne parametry przedmiotu 
zamówienia 

Parametry oferowanego samochodu 
UWAGA: 

(jeżeli zaoferowany pojazd spełnia minimalne 
wymogi w kolumnie 2 w wersji standardowej dla 
określonego modelu wystarczającym jest podanie 
informacji określonych w kolumnie 3 ) 

1 2 3 

 komputer pokładowy 
 tempomat 
 elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu 

elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane 
lusterka boczne  

 automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne 
 czujnik deszczu sterujący pracą wycieraczek przednich 

 wielofunkcyjna skórzana kierownica  (obsługa 

radioodtwarzacza) 

 podgrzewane fotele przednie oraz tylne  
 system nawigacji satelitarnej zintegrowany z 

radioodtwarzaczem CD samochodu montowany 
fabrycznie wraz z mapą 

 tapicerka w kolorze ciemnym jednolitym  
 autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem  
 pojemność bagażnika nie mniej niż 500 litrów 
 rozstaw osi nie mniejszy niż 2700 mm 
 szerokość min. 1800 mm 
 koło zapasowe 
 zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 8 l/100 KM 
 zużycie paliwa w mieście max. 11 l/100 KM 
 zużycie paliwa poza miastem max. 6,5 l/100 KM 

 
 

Wymagany okres gwarancji; 
na elementy mechaniczne nim. 2 lata 
na powłokę lakierniczą min. 2 lata 
na perforację nadwozia min. 11 lat  

wymagane kryteria oferowanego pojazdu; 
ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do 
dwóch  miejsc po przecinku) zużycie energii nie gorsze 
niż 2,528 MJ/km 
 
EMISJA CO2 (wyrażona g/km z dokładnością do pełnego 
grama) wartość w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie 
gorsza niż  178 g/km 
 
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ” – (wyrażona w g/km z 
dokładnością do pełnego grama) suma wartości emisji 
zanieczyszczeń tlenków azotu 0,0327 g/km , cząstek stałych 
0,0015 g/km oraz węglowodorów nie gorsza niż 0,0546 g/km 
 
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 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( teks 
jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz 
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym 
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posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 
ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
 
Wymienione powyżej kryteria uwzględniają 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. Nr 96, poz. 559) 
 

 


