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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
RI.272.1.9.2020.SD 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego i pozbawionego 

wad samochodu tupu SUV. 
2. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce 

przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych i posiadających homologację 
zgodnie z ustawą o ruchu drogowym. 

3. Samochód winien posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania, w 
szczególności kartę pojazdu, świadectwa homologacji, badanie techniczne oraz badanie stacji 
diagnostycznej, instrukcje obsługi, książkę gwarancyjną, książkę serwisową, przedmioty 
służące do korzystania z samochodu będące standardowym wyposażeniem pojazdu zgodnie z 
przepisami prawa itp. 

4. Szczegółowe wymagania techniczne ujęte są w części III. 
 
II.  WARUNKI DOSTAWY 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo do siedziby Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu osób 
określonych w umowie o terminie dostawy (z wyprzedzeniem 2-dniowym). 

2.  Dostawa przedmiotu umowy możliwa jest w dni robocze w godzinach 7:30 -15:30. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wydać wraz z samochodem wszystkie dokumenty go 

dotyczące. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem harmonogram przeglądów 

wymaganych w celach utrzymania gwarancji. 
 
III.  SPECYFIKACJA SAMOCHODU  
1. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE 

a) nadwozie typu SUV  (ilość miejsc siedzących: 4 dla pasażerów +1 dla kierowcy) 
b) napęd 4WD 
c) samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 lub 2020 
d) rodzaj paliwa: benzyna 
e) pojemność silnika: 1300-2000 cm3 
f) moc silnika w KM: 130-180 
g) skrzynia biegów: manualna  
h) zużycie paliwa w cyklu mieszanym (WLTP): do 9 l/100 km  
i) emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym (WLTP): do 180 g/km 
j) emisje spalin (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) : spełniające 

normy EURO 6 
k) specyfikacja wymiarowa samochodu: szerokość do 2220 mm, długość do 4800 mm, 
l) DMC do 3,5 t umożliwiającą prowadzenie pojazdu z uprawnieniami kat.B. 
m) zbiornik paliwa: do 70 l, 
n) Ilość drzwi: 5,  
o) Pojemność bagażnika: siedzenia złożone powyżej 1000 l, siedzenia rozłożone powyżej 

400 l  
p) kolor: lakier podstawowy, do uzgodnienia z zamawiającym 
q) nadwozie ocynkowane 
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2.  WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA SAMOCHODU 

A) BEZPIECZEŃSTWO: 
- poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera z przodu pojazdu 
- pasy bezpieczeństwa: 3 punktowe bezwładnościowe na wszystkich siedzeniach 

 
B) ZABEZPIECZENIA 

- immobiliser + autoalarm 
- centralny zamek z pilotem (min.2 komplety kluczyków) 

 
C) UKŁAD NAPĘDOWY, HAMULCOWY, KIEROWNICZY 

- napęd z systemem kontroli toru jazdy EPS lub równoważny 
- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS 
- układ hamulcowy tarczowy 
- wspomaganie układu kierowniczego, 
- kolumna kierownicy z regulacją pochylenia w dwóch płaszczyznach, 
- kierownica wielofunkcyjna, 
 

D) WYKOŃCZENIE WNĘTRZA SAMOCHODU 
- kolorystyka wnętrza: tonacja szara 
- tapicerka materiałowa w kolorystyce ciemnej (odcienie czerni, szarości) 
- klimatyzacja dwustrefowa z regulacją tj. przestrzeń kierowcy i przestrzeń 

pasażerska , 
- funkcja ogrzewania, 
- oświetlenie w kabinie kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej, 
- fotel kierowcy regulowany w wysokości, regulacją podparcia lędźwiowego i 

podłokietnikiem, 
- schowki i uchwyty wg standardowego wyposażenia samochodu, 
 

E) POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE 
- elektryczne sterowanie szyb przednich, 
- podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka, 
- szyby w tylnych drzwiach z podgrzewaniem, 
- wycieraczki szyb w tylnych drzwiach, 
- 2 komplety kół zimowych i letnich na obręczach stalowych z kołpakami (w 

momencie wydania w samochodzie muszą być założone koła z odpowiednim do 
pory roku ogumieniem), 

- pełnowymiarowe koło zapasowe na obręczy stalowej,  
- światła do jazdy dziennej, 
- światła przeciwmgielne, 
- trzecie światło stop, 
- radioodtwarzacz,  
- komputer pokładowy (język polski komunikatów), 
- hak holowniczy, 
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu, 
- dywaniki gumowe w przestrzeni kierowcy (kierowca + pasażerowie), 
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- gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa oraz linka 
holownicza, 

  

IV.  GWARANCJA  
1. W ramach oferowanej ceny ryczałtowej Sprzedawca zapewni następujące gwarancje:  

a) gwarancję jakości mechanicznej oraz elektrycznej (obejmującej również całe wyposażenie) – 
co najmniej 36 m-cy lub 100 tys. km, 

b) gwarancję na  powłokę lakierniczą – co najmniej 12 m-cy, 
c) gwarancję  na perforację elementów nadwozia – co najmniej 60 m-cy,  

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie 
Strony protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu.  
 


