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CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa trzech samochodów osobowych fabrycznie nowych 

z napędem elektrycznym co najmniej czteromiejscowych, rok produkcji 2020 lub 2021. Przedmiot 

zamówienia obejmuje również dostawę trzech fabrycznie nowych stacji ładowania oraz serwis 

gwarancyjny (wykonanie przeglądów okresowych) w okresie 5 lat.   

Roczny przebieg każdego samochodu wyniesie około 8000 km. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

34144900-7 Pojazdy elektryczne 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODÓW I WYMAGANIA OGÓLNE.  

1. Samochód osobowy z napędem elektrycznym, co najmniej czteromiejscowy  

1) Dopuszczalna użytkowa masa całkowita pojazdu (DMC) do 3500 kg 

2) Rok produkcji 2020 lub 2021 

3) Długość całkowita min. 3700 mm 

4) Szerokość (bez lusterek) min. 1700 mm 

5) Wysokość min. 1500 mm 

6) Lakier metalizowany lub niemetalizowany. Kolor nadwozia wybierze Zamawiający z dostępnej 

palety barw dla danego modelu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję 

co najmniej trzech kolorów lakierów z  oferty handlowej producenta/importera oferowanych 

samochodów. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru, na etapie podpisywania umowy, 

spośród kolorów zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca wraz z ofertą 

zobowiązany jest złożyć katalog z zaznaczonymi kolorami lakieru, fotografie i/lub wydruki 

oferowanych kolorów lakieru. 

7) Silnik elektryczny: 

a) moc silnika min. 40 kW  

b) zasięg przy zasilaniu energią elektryczną na podstawie pomiarów WLTP min. 150 km. 

8) Możliwość ładowania samochodów z klasycznych gniazdek europejskich przy pomocy 

standardowego zasilacza (10A, 2,3 kW) oraz z punktów ładowania (jedno i trójfazowych) 

poprzez złącze Typ 2. 

9) Każdy samochód powinien być wyposażony w kompletny przewód przystosowany 

do ładowania z klasycznych gniazdek europejskich oraz z punktów ładowania (jedno i 

trójfazowych). 

10) Pojemność energetyczna akumulatora min. 25 kWh   

11) Napęd na oś przednią. 

12) Układ hamulcowy wyposażony w ABS, system kontroli trakcji 

13) Układ kierowniczy ze wspomaganiem  

14) Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w płaszczyznach: góra – dół 

15) Światła przeciwmgielne 

16) Czujniki parkowania zamontowane z tyłu 

17) Koła jezdne min. R14” z oponami:  

a) koło zapasowe pełne (obręcz + opona) lub zestaw naprawczy  

b) felgi aluminiowe lub stalowe, w przypadku zaoferowania obręczy kół stalowych wymagane 

są kołpaki 

c) 4 koła z ogumieniem letnim na pojazd 

d) 4 koła z ogumieniem zimowym na pojazd 

18)  Kabina:  
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a) co najmniej czteromiejscowa 

b) pokrycie siedzeń w standardowej jakości wraz z pokrowcami, wykonane w kolorze ciemnym 

c) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne 

d) elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich 

e) kierownica pokryta miękkim tworzywem lub skórą w kolorze ciemnym 

f) osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera 

g) centralny zamek sterowany pilotem (dwa komplety kluczyków z pilotem) 

h) dywaniki podłogowe gumowe 

i) klimatyzacja manualna lub automatyczna 

j) radioodtwarzacz wyposażony w co najmniej 2 głośniki i wyposażony w zestaw 

głośnomówiący   Bluetooth  

k) komputer pokładowy 

l) opis przyrządów i komunikatorów na wyświetlaczu w języku polskim 

m) gniazdo zapalniczki i gniazdo USB 

19) Bezpieczeństwo: 

a) przednie pasy bezpieczeństwa z pirotechnicznymi napinaczami i ogranicznikami napięcia 

b) poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera 

20) Wyposażenie dodatkowe:  

a) gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego min. 1 kg posiadająca 

odpowiedni certyfikat CNBOP 

b) apteczka samochodowa oryginalna spełniająca wymogi normy UE wg. DIN 13164,  

c) trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodnie z regulaminem 27 EKG ONZ, 

d) zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: 

− podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu 

− klucz do kół 

− każdy samochód powinien być wyposażony w Immobilizer i autoalarm 

2. Terminal ścienny do ładowania samochodów  

Do każdego samochodu należy dostarczyć (bez montażu) terminal typu Wallbox dostosowany 

do ładowania samochodów o mocy od 7kW do 11kW. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oklejenia samochodu znakami i symbolami związanymi 

z PWiK Sp. z o.o. w okresie gwarancji i rękojmi bez ich utraty. 

4. Warunki gwarancji i rękojmi. 

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na kompletny przedmiot 

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy, odpowiednio na: 

- powłokę lakierniczą, podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – na okres 

min. 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez wad istotnych 

samochodów przez obie strony, 

- akumulatory (baterie) – na okres min. 96 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru bez wad istotnych samochodów przez obie strony, 

- perforację elementów nadwozia – na okres min. 60 miesięcy licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru bez wad istotnych samochodów przez obie strony, 

- terminale do ładowania samochodów – na okres min. 36 miesięcy licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru bez wad istotnych terminali przez obie strony 

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis dla marki dostarczonych 

samochodów na terenie Polski.  

3) Wykonawca wskaże najbliższą lokalizację Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) od siedziby 



 
 

3 

Zamawiającego. 

4) Autoryzowany serwis gwarancyjny na samochody świadczy Wykonawca i/lub jego 

autoryzowany przedstawiciel na terenie miasta Gorzów Wlkp. i/lub gmin ościennych. 

W przypadku innej lokalizacji stacji ASO Wykonawca zapewni we własnym zakresie  

transport samochodów do i ze stacji.  

5) Wykonawca zobowiązany jest w okresie 60 miesięcy do wykonania przeglądów 

okresowych samochodów wynikających z karty gwarancyjnej/instrukcji obsługi 

i eksploatacji. W ramach przeglądów Wykonawca wykona wymianę wszystkich 

niezbędnych (zgodnie z instrukcją obsługi) i koniecznych płynów, części oraz materiałów 

eksploatacyjnych. 

5. Dostawa samochodów i stacji ładowania nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko 

do siedziby PWiK Sp. z o.o., ul. Kos. Gdyńskich, 66-400 Gorzów Wlkp. w terminie do 

6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca ubezpieczy samochody na czas 

transportu do Zamawiającego na swój koszt. 

6. Odbiór – przekazanie samochodów oraz stacji ładowania nastąpi w siedzibie PWiK Sp. z o.o. 

w obecności upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu kompletu dokumentów samochodów. Z odbioru strony sporządzą protokół.   

7. Wraz z samochodami Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów w języku 

polskim, w szczególności: 

− karty gwarancyjne, 

− instrukcje obsługi, 

− dane kontaktowe z adresem Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO), 

− 2 komplety kluczyków z autoalarmem do każdego samochodu, 

− inne niezbędne do prawidłowej eksploatacji dokumenty. 

8. Samochody zostaną włączone do systemu zarządzania flotą pojazdów PWiK Sp. z o.o. 

Włączenie do systemu wykona Firma dostarczająca Zamawiającemu system zarządzania flotą 

w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru bez wad istotnych 

samochodów, w siedzibie PWiK Sp. z o.o., ul. Kos. Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Wykonawca zobowiązany jest nadzorować montaż urządzeń niezbędnych do włączenia 

samochodów do systemu zarządzania flotą pojazdów. Wykonawca wykona nadzór w ramach 

wynagrodzenia umownego. Włączenie do systemu zarządzania flotą pojazdów PWiK Sp. z o.o. 

nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, również 

w przypadku braku nadzoru Wykonawcy nad montażem urządzeń. 

 

 

 

 


