
Załącznik nr 2 do SWZ 

Opis Przedmiotu Zamówienia   

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Zakup dwóch samochodów osobowych na 

potrzeby Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.” 

2. Termin dostawy do 60 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby samochody były wysokiej jakości, fabrycznie nowe, 

wyprodukowane w 2022 roku, bezwypadkowe, kompletne, wolne od wad, w tym wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto, pełnowartościowe 

oraz nie noszące znamion użytkowania. 

4. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla samochodu minimum 24 miesiące bez 

limitu kilometrów. 

- gwarancja mechaniczna – nie mniej niż 24 miesiące, 

- gwarancja na powłokę lakierniczą – nie mniej niż 36 miesięcy, 

- gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 144 miesięcy, 

5. Zamawiający wymaga, aby min. jedna autoryzowana stacja serwisowa znajdowała się na 

terenie Województwa Mazowieckiego. 

6. Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia. Ubezpieczenie Pojazdu zostanie zawarte przez 

Zamawiającego we własnym zakresie. 

7. Minimalne wymagane parametry i wyposażenie/funkcjonalności pojazdu:  

 

Samochód nr 1  

 

Wymagane warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie -  

1. Nadwozie typu sedan – 1 szt. 

2. Kolor nadwozia – lakier metalizowany (Zamawiający nie dopuszcza koloru białego) 

3. Moc silnika – od 150 KM do 190 KM 

4. Pojemność silnika minimum 1498 cm3  

5. Pojemność bagażnika min. 450 litrów 

6. Fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2022  

7. Paliwo: benzyna  

8. Liczba miejsc siedzących – 5 

9. Długość pojazdu – minimum 4 600 mm, wysokość pojazdu – minimum 1.400 mm 

10. Automatyczna skrzynia biegów 

11. 
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz inne systemy 

poprawiające bezpieczeństwo czynne typu ESP, ASR, BAS 

12. Klimatyzacja automatyczna 

13. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane 



14. Szyba drzwi tyłu nadwozia ogrzewana 

15. Immobiliser 

16. System audio + nawigacja 

17. Kamera cofania oraz czujniki parkowania przód i tył 

18. Tempomat 

19. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierownica wielofunkcyjna 

20. Tapicerka w kolorze ciemnym 

21. 
Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca 

wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 6 

 

 

Samochód nr 2 

 

Wymagane warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie 

1. Nadwozie typu kombi – 1 szt. 

2. Kolor nadwozia – lakier metalizowany (Zamawiający nie dopuszcza koloru białego) 

3. Moc silnika – od 150 KM do 190 KM 

4. Pojemność silnika minimum 1498 cm3 

5. Pojemność bagażnika min. 580 litrów 

6. Fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2022  

7. Paliwo: benzyna  

8. Liczba miejsc siedzących – 5 

9. Długość pojazdu – minimum 4 600 mm, wysokość pojazdu – minimum 1.400 mm 

10. Automatyczna skrzynia biegów 

11. 
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz inne systemy 

poprawiające bezpieczeństwo czynne typu ESP, ASR, BAS 

12. Klimatyzacja automatyczna 

13. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane 

14. Szyba drzwi tyłu nadwozia ogrzewana 

15. Immobiliser 

16. System audio + nawigacja 



17. Kamera cofania oraz czujniki parkowania przód i tył 

18. Tempomat 

19. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierownica wielofunkcyjna 

20. Tapicerka w kolorze ciemnym 

21. 
Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca 

wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 6 

 

 

  

 


