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Lp. 
PARAMETRY TECHNICZNE 8 SZT. SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

KLASY ŚREDNIEJ 
OPIS  

DANE TECHNICZNE 

1.  Silnik z zapłonem iskrowym ZI wymagane 

2.  Pojemność silnika [nazwa handlowa] min. 2.0 

3.  Moc maksymalna [kW/KM] min.  140 / 190 

4.  
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (łączonym) zgodnie z wynikiem badań homologacji 
pojazdu [l/100 km] 

poniżej 10 

5.  
Emisja dwutlenku węgla  (CO2) w cyklu mieszanym (łączonym) zgodnie z wynikiem badań 
homologacji pojazdu [g / km] 

max. 210 

6.  
Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu (NO), węglowodorów (HC) oraz cząstek stałych 
(PM)  zgodnie z wynikiem badań homologacji pojazdu 

min. zgodnie z 
normą EURO 6 c 

7.  Długość [mm]      4600 - 4800  

8.  Szerokość (bez lusterek) [mm] min.  1810 

9.  Wysokość [mm] max. 1480 

10.  Rozstaw osi [mm]     2600 - 2900 

11.  Skrzynia biegów automatyczna, min. 6 biegów do przodu wymagane 

12.  
Nadwozie zamknięte, pięciomiejscowe, 4 - drzwiowe typu „sedan” lub 5 - drzwiowe typu 
„liftbeck” 

wymagane 

13.  Napęd na koła przednie lub tylne (dopuszczany jest napęd 4x4) wymagane 

14.  Pojemność zbiornika paliwa [ L ] min. 50 

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU 

15.  

Koła z oponami letnimi.  

Tarcze kół ze stopów lekkich o średnicy osadzenia nie mniejszej niż 17 cali pochodzące z 
katalogu akcesoriów producenta pojazdu.  
Opony fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy od daty ich wyprodukowania, 
montowane przez producenta pojazdu z tzw. ,,PIERWSZEGO MONTAŻU – OE (ang. 
original equipment). 

4 szt. 

16.  

Koła z oponami zimowymi.  

Tarcze kół ze stopów lekkich o średnicy osadzenia nie mniejszej niż 17 cali pochodzące z 
katalogu akcesoriów producenta pojazdu. 
Opony fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy od daty ich wyprodukowania, 
montowane przez producenta pojazdu z tzw. ,,PIERWSZEGO MONTAŻU – OE (ang. 
original equipment) 

4 szt. 

17.  
Koło zapasowe na ogumieniu letnim spełniającym wymogi jak w punkcie 15 lub koło 
dojazdowe 

wymagane 

18.  
Lakier nadwozia metalizowany lub perłowy – kolor ciemny, zostanie wybrany z gamy 
ofertowej przez producenta pojazdu przed podpisaniem umowy z Wykonawcą 

wymagane 

19.  Tempomat wymagane 

20.  Klimatyzacja min. dwu-strefowa automatyczna wymagane 

21.  Elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich i tylnych wymagane 

22.  Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, w kolorze nadwozia wymagane 

23.  Lusterko wewnętrzne ściemniające się automatycznie wymagane 

24.  Reflektory Xenon, Bi-xenon lub LED  wymagane 

25.  Światła do jazdy dziennej LED wymagane 

26.  Radioodtwarzacz fabryczny z USB oraz Bluetooth wymagane 
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27.  Kierownica multimedialna wymagane 

28.  Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm wymagane 

29.  Fotel kierowcy z regulacją wysokości wymagane 

30.  Trójkąt ostrzegawczy, apteczka w standardzie UE, gaśnica oraz fabryczny zestaw narzędzi wymagane 

31.  Dywaniki gumowe przednie i tylne  wymagane 

BEZPIECZEŃSTWO 

32.      Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu wymagane 

33.  Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów. wymagane 

34.  Fabryczny system bezpiecznego parkowania (czujniki parkowania przód + tył) wymagane 

35.  Zagłówki przednie z regulacją wysokości i pochylenia lub zagłówki aktywne. wymagane 

INFORMACJE DODATKOWE 

36.  Samochody nowe z roku produkcji 2019, nieużywane i nienaprawiane wymagane 

37.  
Gwarancja mechaniczna producenta [lata] lub [przebieg] w zależności od tego co 
wcześniej nastąpi 

min. 2 lata  
lub 100 tyś. km 

38.  Gwarancja producenta na perforację nadwozia [lata] 
min. 10 

39.  
Gwarancja producenta na powłokę lakierniczą [lata] lub [przebieg] w zależności od tego co 
wcześniej nastąpi 

min. 2 lub  
100 tys. km 

40.  Wykonawca dostarczy pojazdy do siedziby Zamawiającego wymagane 


