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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1 i 2 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2018 

lub 2019 r. nieużywanych samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii w poniższej specyfikacji: 

 

Specyfikacja - samochód osobowy 

TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | WERSJA NADWOZIOWA -  SEDAN/LIFTBACK 

 

DANE TECHNICZNE 

1. Rodzaj pojazdu / nadwozia  samochód osobowy / sedan lub liftback 4 lub 5 drzwiowy 

2. Ilość miejsc siedzących 5 

3. Rok produkcji 2018 lub 2019 

4.  Rodzaj paliwa  ON 

5. Moc maksymalna silnika nie mniej niż 140kW / 190KM 

6. skrzynia biegów Automatyczna 7 - 9 stopniowa 

7. Napęd 4x4 

    

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA 

1. Autoalarm 

2. Centralny zamek z pilotem 

3. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu (fabryczne, z wizualizacją na ekranie radia bądź na wyświetlaczu pomiędzy zegarami) 

4. Poduszki powietrzne (dwie czołowe przednie, dwie boczne przednie oraz kurtynowe zabezpieczające pasażerów I i II rzędu siedzeń) 

5. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z możliwością regulacji dla przednich foteli 

6. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc w drugim rzędzie siedzeń 

7. System sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa 

8. System awaryjnego hamowania, przeciwdziałający najechaniu samochodu na przeszkodę 

9. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy 

10. Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach 

11. Światła przednie (mijania, drogowe) biksenonowe lub w technologii LED i tylne w technologii LED 

    

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

1. Zestaw bezprzewodowej łączności z telefonem (Bluetooth) 

2. Szyby boczne przód i tył sterowane elektrycznie 

3. Szyba przednia podgrzewana elektrycznie bez uwidocznionych ścieżek przewodzących w polu widzenia kierowcy 
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4. Szyba tylna oraz tylne boczne od drugiego rzędu siedzeń dodatkowo przyciemniane (min. 30%) lub posiadające system fabrycznych żaluzji 

5. Czujnik zmierzchu 

6. Czujnik deszczu 

7. Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie sterowane i składane 

8. Wewnętrzne lusterko wsteczne fotochromatyczne 

9. Fotele przednie i tylne (co najmniej miejsca zewnętrzne) podgrzewane 

10. Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa z dodatkowymi nawiewami  dla tylnego rzędu siedzeń 

11. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu przód i tył 

12. Nawigacja fabryczna, satelitarna zintegrowana z radiem samochodowym  

13. Co najmniej 2 gniazda 12V 

14. Multimedialne wejście USB oraz czytnik kart SD 

15. Tempomat aktywny 

16. Fabryczny podłokietnik foteli przednich 

17.  Komplet dywaników podłogowych 

   

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

1. Ozdobne nakładki (listwy) progowe 

2. Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu (centralny zamek z czujnikiem zbliżeniowym) 

    

PERSONALIZACJA 

1. Felgi aluminiowe 

2. Lakier metalizowany lub perłowy w odcieniach: czarny, grafit, srebrny, granatowy 

3. Tapicerka skórzana lub skórzana łączona z alcantarą lub alcantara w kolorze czarnym lub grafitowym 

    

GWARANCJA 

  

co najmniej 24 miesiące bez limitu km (na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne) 

co najmniej 24 miesięcy (na powłokę lakierniczą)  

co najmniej 120 miesięcy (na perforację blach nadwozia) 

 
2. Wymagania dotyczące samochodów: 

1) fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2018 lub 2019, modele aktualnie wytwarzane przez 

producenta; 

2) typ nadwozia – sedan lub liftback, 4 lub 5 drzwiowy, przystosowany do przewozu 5 osób; 

3) spełniające 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 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z 

późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; 

4) mające homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, 
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5) spełniające wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, 

tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów; 

6) nowe, nieużywane, technicznie sprawne.  

3. Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdów: 

1) Zamawiający wymaga, aby sieć serwisowa dla oferowanych pojazdów obejmowała miasto st. 

Warszawa. Oferowane pojazdy zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego na terenie 

m.st. Warszawy lub w miejscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym. 

2) Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do pojazdów komplet dokumentów: karta pojazdu, 

karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty 

pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument 

potwierdzający spełnienie normy emisji spalin) niezbędne do rejestracji na terenie RP. 

3) Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: co najmniej 24 miesiące. 

Gwarancja na powłokę lakierniczą, co najmniej 24 miesięcy. Gwarancja na perforację blach 

nadwozia, co najmniej 120 miesięcy. 

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji liczony był od dnia dostawy samochodów. 


