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Załącznik nr 1. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
„Dostawa samochodu osobowego.” 

Opis przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV; 

34110000-1 Samochody osobowe 

 

1. Przedmiot zamówienia – dostawy:  

1.1. Cena musi być wyrażona w zł.( PLN )  

1.2. Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. ( ubezpieczenie akcyza, cło, 

podatki ) itp.   

1.3. Pojazd musi być zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub ma 

posiadać komplet niezbędnych dokumentów do rejestracji pojazdu na terenie 

Polski.  

1.4. Miejscem przekazania przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego  lub  

miejsce przez niego wskazane. 

1.5. Pojazd kompletny, sprawny technicznie – gotowy do jazdy. 

 

2. Charakterystyka techniczna jednostki transportowej: 

2.1. Rok produkcji pojazdu: nie starszy niż z 2022 roku. 

2.2. Wykonanie: dla ruchu prawostronnego. 

2.3. Przebieg: nie większy niż 10 tysięcy km. 

2.4. Napęd: silnik o poj. do 1400 cm3 spełniający normę emisji spalin EURO 6D 

2.5. Rodzaj napędu:  silnik benzynowy, silnik diesla lub hybrydowy. 

2.6. Moc silnika: min. 90 KM 

2.7. Kabina pasażerska; min. 5 miejsc 

2.8. Rozstaw osi: min. 2580 mm 

2.9. Pojemność bagażnika przy rozłożonych siedzeniach: min. 550 l 

2.10. Dopuszczalna masa całkowita: do 3.500 kg 

2.11. Wyposażenie z zakresu komfortu:  centralny zamek,  klimatyzacja, 

radioodbiornik fabryczny z zestawem głośnomówiącym bluetooth, , min, jedno 

gniazdo zasilające 12V, dwa komplety kluczyków z pilotami uruchamiającymi 

centralny zamek. 

2.12. Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa: immobiliser, gaśnica, apteczka, trójkąt 

ostrzegawczy. 

2.13. Wyposażenie dodatkowe: komplet opon letnich oraz komplet opon zimowych. 

 

3. Gwarancja i rękojmia:  

3.1. Gwarancja producenta. 

3.2. Rękojmia –zgodnie z Kodeksem Cywilnym  

 

4. Termin realizacji: 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wydania sprawnego pojazdu w terminie  

do 14 dni od dnia zawarcia umowy.  
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4.2. Zmawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy w przypadku: 

1) Gdy oferowana jednostka nie będzie spełniał warunków opisanych w OPZ. 

 

5. Wymagania dotyczące dokumentacji: 

5.1. Wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w Wydziale 

Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.    

 

 

6. Warunki płatności . 

6.1. Płatność jednorazowa w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu 

umowy potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru.  

 

7. Kryteria oceny ofert. 

Najniższa cena. 

 

Opracował: 

Przemysław Gwiazda 

Koszalin, dnia 29.11.2022 rok. 


