Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.

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

Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego
Samochód osobowy rok produkcji 2014
Nadwozie 4-drzwiowe typu sedan przystosowane do przewożenia 5
osób
Minimalny rozstaw osi 2900 mm
Długość min. 4900 mm
Pojemność bagażnika minimum 520 l. bez rozłożonych tylnych
oparć (pomiar metoda VDA)
DMC ≤ 2500 kg
Współczynnik oporu aerodynamicznego nie więcej niż Cx=0,30
Lakier samochodu czarny
Tapicerka typu Alcantara
Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l.
System zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)
Elektroniczny układ rozdziału sił hamowania (EBD)
System wspomagania gwałtownego hamowania (EBA)
Elektroniczny system kontroli trakcji (ASR)
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
System optymalizujący przyczepność podczas hamowania silnikiem
(MSR)
Układ ostrzegający innych użytkowników drogi o gwałtownym
hamowaniu
Silnik benzynowy o pojemności min. 2700 cm3
Moc silnika minimalna 185 kW
Moment obrotowy minimum 400 Nm
Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów spełniająca wymogi min. Dyrektywy CEE EURO
5/2007/715/EC
Stały napęd na wszystkie koła z automatycznym rozdziałem
momentu obrotowego na każdą oś
Automatyczna skrzynia biegów minimum 7 stopniowa
Obręcze kół ze stopów lekkich minimum 16 cali wraz z oponami
letnimi (ogumienie fabrycznie nowe z 2014 roku, rozmiar opon oraz
ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta)
Dojazdowe koło zapasowe i podnośnik
Czołowe poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera)
Boczne poduszki powietrzne z tyłu
Boczne poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera)
Boczne kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych foteli
Czujniki parkowania z przodu i tyłu lub inny układ wspomagający
parkowanie
Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach
Przednie światła do jazdy dziennej, światła mijania, światła
drogowe zrealizowane w technice LED
Doświetlanie zakrętów
Światła tylne w technice LED
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Szyby drzwi przednich i tylnych sterowane elektrycznie
Fabryczna nawigacja satelitarna z mapami Europy z możliwością
aktualizacji map (zwłaszcza Polski)
Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa
Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane,
składane elektrycznie z funkcją przeciwoślepieniową
Immobiliser z zmiennym kodem
Centralny zamek sterowany pilotem
Alarm fabryczny z funkcją dozorowania wnętrza, czujnikiem
przechyłu
Lusterko wsteczne wewnętrzne z funkcją przeciwoślepieniową
Przedni środkowy podłokietnik
Podgrzewane dysze spryskiwacza
Wyświetlacz komputera pokładowego i radia z komunikatami w
języku polskim
Zestaw audio z minimum 6 głośnikami, napędem CD (odtwarzanie
MP3 ACC i WMA)
Szyby termoizolacyjne
Podgrzewane przednie fotele
Podgrzewane tylne fotele (minimum dwa zewnętrzne)
Przednie fotele z regulacją odległości, wysokości, pochylenia
oparcia oraz z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
Brak oznaczenia modelu i pojemności silnika
Zagłówki dla wszystkich siedzeń z regulacją wysokości
Tempomat
Gwarancja minimum 24 miesiące na podzespoły mechaniczne bez
limitu kilometrów
Gwarancja: minimum 36 miesięcy na powłoki lakiernicze,
Gwarancja minimum 120 miesięcy na perforację nadwozia.
Samochód wyposażony w apteczkę, spełniającą normę DIN 13164,
trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę,
Fabrycznie przyciemniane tylne szyby – nie oklejane folią
Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu
Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68
ustawy Prawo o ruchu drogowym
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