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Załącznik Nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Część I zamówienia - Auto z segmentu D/E: 

1. samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2022 roku, 

2. nadwozie typu sedan lub liftback, 

3. kierownica wielofunkcyjna po lewej stronie, 

4. silnik benzynowy o zapłonie iskrowym o pojemności min. 1950 cm3  i  mocy min. 220 KM, 

5. max. moment obrotowy min. 350 Nm, 

6. skrzynia biegów automatyczna min. 6-biegowa, 

7. długość samochodu min. 4750 mm, 

8. rozstaw osi min. 2750 mm, 

9. wysokość samochodu maks. 1500 mm, 

10. poduszki powietrzne: min. 4 poduszki (2 przednie i 2 boczne) i  kurtyny powietrzne, 

11. system stabilizacji toru jazdy ESP z ABS, 

12. centralny zamek, 

13. immobilizer, 

14. tempomat, 

15. klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa, 

16. elektryczna regulacja szyb bocznych przednich i tylnych, 

17. lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane,  

18. przednie światła przeciwmgielne, 

19. reflektory przednie w technologii LED, 

20. tylne światła w technologii LED, 

21. kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, 

22. tapicerka w ciemnej tonacji, 

23. czujniki parkowania przednie i tylne, 

24. radioodtwarzacz z komputerem pokładowym i przekątną ekranu minimum 8 cali, 

25. pojemność bagażnika – min. 490 litrów, 

26. pojemność zbiornika paliwa – min. 60 litrów, 

27. lakier metalik/perłowy w kolorze czarnym, ciemno szarym lub grafitowym,  

28. dywaniki welurowe i gumowe przednie i tylne, 

29. dodatkowo przyciemnione szyby boczne tylne i tylna, 

30. koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, 

31. komplet opon letnich na fabrycznych oryginalnych felgach aluminiowych, 

32. komplet opon zimowych na fabrycznych oryginalnych felgach aluminiowych,  

33. emisja CO2 w cyklu mieszanym: max 200 g/km, 

34. spalanie w cyklu mieszanym max: 9,0 l/100 km, 

35. norma dopuszczalnych emisji spalin dla standardu Euro 6, 

36. pakiet bezpłatnych przeglądów okresowych na min. 4 lata lub min 120 tys km, 

37. wymagana gwarancja:  

a) mechaniczna: min. 2 lata, bez limitu kilometrów, 

b) na powłokę lakierniczą: min. 2 lata, 

c) na perforację blach nadwozia: min. 12 lat. 
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II. Część II zamówienia - Auto z segmentu C: 

1. samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2022 roku, 

2. nadwozie typu sedan, liftback, 

3. kierownica wielofunkcyjna po lewej stronie, 

4. silnik benzynowy o zapłonie iskrowym o  pojemności min. 1450 cm3  i  mocy  min. 150 KM, 

5. max. moment obrotowy min. 240 Nm, 

6. długość samochodu min. 4600 mm, 

7. rozstaw osi min. 2650 mm, 

8. wysokość samochodu maks. 1490 mm, 

9. min. 4 poduszki powietrzne, (2 przednie i 2 boczne) i  kurtyny powietrzne, 

10. system stabilizacji toru jazdy ESP z ABS, 

11. centralny zamek, 

12. immobilizier, 

13. tempomat, 

14. klimatyzacja automatyczna, 

15. elektryczna regulacja szyb bocznych przednich i tylnych, 

16. lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, 

17. przednie światła przeciwmgielne, 

18. reflektory przednie w technologii LED, 

19. kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, 

20. fabryczny radioodtwarzacz, 

21. czujniki parkowania tylne, 

22. pojemność bagażnika – min. 450 litrów, 

23. pojemność zbiornika paliwa – min. 45 litrów, 

24. lakier metalik/perłowy w ciemnej tonacji, 

25. tapicerka materiałowa w ciemnej tonacji, 

26. dywaniki podłogowe gumowe przednie i tylne, 

27. koło zapasowe (dojazdowe lub pełnowymiarowe), 

28. komplet opon letnich na fabrycznych oryginalnych obręczach aluminiowych, 

29. komplet opon zimowych na fabrycznych oryginalnych obręczach aluminiowych, 

30. emisja CO2 w cyklu mieszanym: max 150 g/km, 

31. spalanie w cyklu mieszanym max: 7,5 l/100 km, 

32. norma dopuszczalnych emisji spalin dla standardu Euro 6, 

33. pakiet bezpłatnych przeglądów okresowych na min. 4 lata lub min 120 tys. km, 

34. wymagana gwarancja:  

a) mechaniczna: min. 2 lata, bez limitu kilometrów, 

b) na powłokę lakierniczą: min. 2 lata, 

c) na perforację blach nadwozia: min. 12 lat. 
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III. Część III zamówienia - Auto elektryczne: 

1. samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2022 roku, 

2. napęd  elektryczny o  mocy  min. 170 KM, 

3. bateria min. 55 kWh,  

4. max. moment obrotowy min. 250 Nm, 

5. zasięg min. 400 km, 

6. nadwozie typu hatchback lub liftback, 

7. długość samochodu min. 4400 mm, 

8. rozstaw osi min. 2700 mm, 

9. poduszki powietrzne: min. 4 poduszki (2 przednie i 2 boczne) i  kurtyny powietrzne, 

10. ilość miejsc min. 5, 

11. system stabilizacji toru jazdy ESP z ABS, 

12. centralny zamek, 

13. immobilizier, 

14. tempomat, 

15. klimatyzacja automatyczna, 

16. elektryczna regulacja szyb bocznych przednich i tylnych, 

17. lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, 

18. przednie światła przeciwmgielne, 

19. reflektory przednie w technologii LED, 

20. tylne światła w technologii LED, 

21. kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, 

22. radioodtwarzacz z komputerem pokładowym i przekątną ekranu minimum 8 cali, 

23. czujniki parkowania tylne, 

24. pojemność bagażnika – min. 400 litrów,  

25. lakier metalik/perłowy w ciemnej tonacji, 

26. tapicerka materiałowa w ciemnej tonacji, 

27. dywaniki podłogowe gumowe przednie i tylne, 

28. komplet opon letnich na fabrycznych oryginalnych obręczach aluminiowych, 

29. komplet opon zimowych na fabrycznych oryginalnych obręczach aluminiowych, 

30. przewód do ładowania trzyfazowy, 

31. wymagana gwarancja:  

a) mechaniczna: min. 2 lata, bez limitu kilometrów, 

b) na powłokę lakierniczą: min. 2 lata, 

c) na perforację blach nadwozia: min. 12 lat. 

 


