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Załącznik nr 2 do SWZ oraz 

umowy 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę fabrycznie nowego 

samochodu osobowego typu hatchback, rok produkcji minimum 2021 (miejsce dostawy 

przedmiotu zamówienia to: ”EKO-REGION” sp. z o.o., Zakład/Instalacja w Bełchatowie 

przy ul. Przemysłowej 14 i 16). 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 winien być wykonany w oparciu o umowę  

i jej załączniki, tj.: 

1) Formularz ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

2) Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie fabrycznie nowego samochodu 

osobowego w wersji hatchback, rok produkcji minimum 2021, wcześniej 

nierejestrowany, o następujących danych technicznych i wyposażeniu: 

• nadwozie typu hatchback, 5-miejscowe, homologacja osobowa; 

• kolor nadwozia: biały; 

• ilość drzwi: 5; 

• tapicerka materiałowa ciemnej barwy; 

• pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego; 

• silnik diesla czterocylindrowy o pojemności nie mniejszej niż 1 490 ccm; 

• norma emisji spalin nie niższa niż Euro 6; 

• maksymalna moc: 140 km; 

• moment obrotowy nie mniejszy niż 280 Nm; 

• katalogowe zużycie paliwa w cyklu mieszanym określone zgodnie z procedurą WLTP 

nie większe niż 4,5 l/100 km; 

• napęd na koła przednie; 

• długość całkowita nie mniejsza niż 4310 mm; 

• wysokość całkowita nie mniejsza niż 1445 mm; 

• szerokość całkowita bez lusterek bocznych nie mniejsza niż 1800 mm; 

• rozstaw osi nie mniejszy niż 2650 mm; 

• objętość bagażnika z kołem zapasowym dojazdowym nie mniejsza niż 340 litrów; 

• poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczne oraz kurtyny 

powietrzne dla przedniego i tylnego rzędu siedzeń; 

• układ bezpieczeństwa: ABS z EBD; 

• układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy; 

• system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu; 

• tempomat i ogranicznik prędkości; 

• czujniki parkowania przednie i tylne, montowane fabrycznie; 

• kamera cofania montowana fabrycznie; 

• klimatyzacja, 

• centralny zamek z pilotem; 

• immobiliser; 

• elektrycznie regulowane szyby boczne przednie i tylne; 

• elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne; 

• fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z bluetooth i ekranem kolorowym 

dotykowym o przekątnej nie mniejszej niż 8 cali; 

• audio z fabryczną nawigacją satelitarną bądź możliwością wyświetlania i obsługi 

nawigacji z telefonu typu smartfon (iOS lub Android) na ekranie fabrycznego radia; 
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• koła z felgami ze stopów lekkich nie mniejsze niż 16 cali; 

• przednie światła przeciwmgielne; 

• światła doświetlające zakręty; 

• kolumna kierowcy regulowana na wysokość i głębokość; 

• komputer pokładowy; 

• fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem; 

• przednie fotele podgrzewane; 

• kierownica podgrzewana; 

• światła do jazdy dziennej LED; 

• światła mijania w technologii LED; 

• światła mijania włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia 

światła; 

• minimum 1 szt. gniazda 12V w kabinie kierowcy; 

• pojazd wyposażony w: trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, zestaw narzędzie (podnośnik 

i klucz do kół), dywaniki gumowe i welurowe (przód i tył); koło zapasowe 

dojazdowe, chlapacze komplet; 

• minimum 24 miesiące gwarancji bez limitu kilometrów; 

• minimum 144 miesiące na perforację karoserii bez limitu kilometrów.  

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 


