Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Wymagania dotyczące pojazdu i jego wyposażenia
Lp.
1.

Stan samochodu

2.

Rok produkcji

3.

Rodzaj nadwozia

4.

Rodzaj lakieru

5-drzwiowy minivan
przystosowany do przewozu min.
5 osób
Metaliczny lub perłowy

5.

Kolor lakieru

Czarny lub odcienie szarości

6.

Rodzaj paliwa

Benzyna

7.

Pojemność silnika

8.

Moc silnika

9.

Rodzaj skrzyni biegów

10.
11.

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym zgodnie z wynikiem
badań homologacji pojazdu (l/100km)
Długość całkowita (mm)

12.

Szerokość bez lusterek bocznych (mm)

Min. 1750

13.

Wysokość całkowita (mm)

Min. 1600

14.

Standardowa pojemność bagażnika zgodnie z VDA (l) do
wysokości szyb, bez rozłożonych tylnych oparć foteli
drugiego rzędu
Obręcze kół ze stopów lekkich, rozmiar zgodnie z
zaleceniami producenta z kompletem opon letnich,
ogumienie fabrycznie nowe z 2013 roku, rozmiar ogumienia
zgodny z homologacją producenta
Komplet opon zimowych z felgami stalowymi, rozmiar
zgodny z zaleceniami producenta (ogumienie nowe z 2013
roku, rozmiar ogumienia zgodny z homologacją producenta)
Pojazd posiada homologację wystawioną zgodnie z art. 68
ustawy Prawo o ruchu drogowym
Emisja tlenków węgla, tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów spełniająca wymogi Dyrektywy
2007/715/EC (EURO5);

Min 500 l

15.

16.

17.
18.

Opis

Wymagania
Fabrycznie nowy, nieużywany,
bezwypadkowy, w pełni sprawny
technicznie
2013

Min. 1500 cm3
Min. 150 KM
Manualna 5-cio lub 6-cio
stopniowa lub
zautomatyzowana/automatyczna
z trybem manualnej zmiany
biegów
Nie więcej niż 8
Min. 4500

Wymagane

Wymagane

Wymagane
CO nie więcej niż 1g/km
NOx nie więcej niż 0,06g/km
HC nie więcej niż 0,1g/km
HC+NOx - brak
PM nie więcej niż 0,005g/km

19.

27.

Zużycie energii przez pojazd wyznaczone w jeździe
mieszanej w teście wg regulaminu 83 EKG ONZ lub
dyrektywy 70/220/EWG (MJ/100km)
Emisja dwutlenku węgla zmierzona zgodnie z regulaminem
101 EKG ONZ (g/km)
Czołowe poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy i
pasażera
Boczne poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy i
pasażera
Boczne kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażerów
przednich i tylnych foteli
System zapobiegania blokowaniu się kół podczas
hamowania (ABS)
Elektroniczny układ rozdziału sił hamowania (EBD lub
równoważny)
System wspomagania gwałtownego hamowania (EBA lub
równoważny)
Elektroniczny system kontroli trakcji (ASR lub równoważny)

28.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Wymagany

29.

Wymagany

30.

Czujniki parkowania co najmniej z tyłu lub inny system
wspomagający parkowanie tyłem
Podgrzewanie przedniej szyby

Wymagane

31.

Wspomaganie układu kierowniczego

Wymagane

32.

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

Wymagane

33.

Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą

Wymagane

34.

Ogranicznik prędkości (tempomat)

Wymagane

35.

Światła przeciwmgłowe

Wymagane

36.

Przednie reflektory ksenonowe lub bi-ksenonowe ze
spryskiwaczami, z automatyczną regulacją położenia
Szyby drzwi przednich i tylnych sterowanie elektrycznie

Wymagane

Wymagane

39.

Zintegrowane rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach
lub przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane

40.

Komputer pokładowy w języku polskim

Wymagane

41.

Wskaźnik temp. zewnętrznej

Wymagane

42.

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja

Wymagane

43.

Radioodtwarzacz CD, z wyświetlaczem, z min. 6 głośnikami
oraz anteną
Nawigacja satelitarna z obsługą w języku polskim, z
kolorowym wyświetlaczem z mapą Europy (w tym Polska)
Fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją przód-tył,

Wymagane

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

37.
38.

44.
45.

Nie więcej niż 260

Nie więcej niż 170
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagany
Wymagany
Wymagany
Wymagany

Wymagane

Wymagane

Wymagane
Wymagane

46.
47.

regulacją oparcia i podparcia odcinka lędźwiowego
Fotel przedniego pasażera z regulacją

Wymagane

48.

System foteli drugiego rzędu jako 3 indywidualne fotele
składane indywidualnie
Zagłówki foteli tylnych z regulacją wysokości

Wymagane

49.

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową

Wymagane

50.

Achromatyczne lusterko wsteczne

Wymagane

51.

Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa z przodu

Wymagane

52.

Tapicerka materiałowa lub połączenie skóry z tapicerką
materiałową w kolorze czarnym lub odcieniach szarości
Blokada przeciwuruchomieniowa (immobilizer)

Wymagane

53.
54.

Wymagane

Wymagane

55.

Alarm z funkcją monitorowania wnętrza wraz z centralnym
zamkiem sterowanym pilotem
Dywaniki materiałowe i gumowe z przodu i z tyłu

Wymagane

56.

Mata ochronna na przestrzeń bagażową

Wymagane

57.

Apteczka spełniająca normy DIN 13164, trójkąt
ostrzegawczy, gaśnica
Odległość do stacji ASO od siedziby Zamawiającego

Wymagane

Gwarancja:
min. 24 miesiące gwarancji podstawowej na terenie Europy,
bez limitu kilometrów
min. 24 miesiące gwarancji na powłoki lakiernicze
min. 10 lat gwarancji perforacyjnej
Pakiet ubezpieczeń OC, AC, NNW i pełen zakres pomocy
drogowej typu Assistance 24h na okres 36 miesięcy (bez
wkładu własnego Zamawiającego) od daty odbioru
samochodu

Wymagane

58.
59.

60.

Wymagane

Do 65 km

Wymagane

II. Wymagania dotyczące ubezpieczenia:
Zamawiający żąda aby Leasingodawca samodzielnie ubezpieczał samochód na rzecz
Zamawiającego , a wysokość ubezpieczenia została doliczona do rat leasingowych.
Za używanie samochodu, Zleceniodawca płacić będzie raty leasingowe.
Raty leasingowe będą uiszczane przez Wykonawcę co miesiąc, w całym okresie trwania
umowy. Raty leasingowe płatne będą zgodnie z harmonogramem finansowym
stanowiącym integralną część umowy.
Minimalne wymagania dotyczące ubezpieczenia AC:
1. zakres – Europa w tym Polska
2. zniesiony udział własny

3. zniesienie amortyzacji części
4. naprawa tylko częściami oryginalnymi
5. gwarantowana suma ubezpieczenia
6. pojazd zastępczy na min. 14 dni
Minimalne wymagania dotyczące ubezpieczenia Assistance 24h:
1. zakres – Europa w tym Polska
2. zatrzaśnięcie kluczyka/ków w samochodzie lub ich uszkodzenie
3. holowanie pojazdu po szkodzie z limitem kwotowym minimum 2 000,00 Euro
4. holowanie pojazdu w razie awarii: akumulatora, oświetlenia, alarmu, ogumienia, wycieraczek,
pasów bezpieczeństwa bez limitu kilometrów od siedziby Zamawiającego
5. holowanie pojazdu po zatankowaniu złego paliwa
6. pojazd zastępczy na minimum 14 dni w przypadku awarii, kradzieży lub wypadku
Wymagane warunki OC
W zakresie określonym ustawą z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(DZ.U. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami).
Wymagane warunki NNW
1. Ubezpieczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy z pasażerów.
2. Suma ubezpieczeń wynosi 10 000 zł na jedno miejsce (system miejsc).
3. Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałych:
a. podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu
b. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy
c. podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy
d. bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu
4. W ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel powinien gwarantować następujące świadczenia:
a. świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego
wypadku w stosunku procentowym do sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku , w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu
b. świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku NNW w wysokości 100 % ubezpieczenia
c. zwrot kosztów nabycia (w złotych) środków pomocniczych i protez proporcjonalnie do stopnia
trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia

d. zwrot kosztów (w złotych) NNW proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż
do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia
e) zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca pochowania

III. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
1. Waluta leasingu – PLN
2. Rodzaj rat leasingowych – 35-miesięczne równe raty leasingowe brutto opłacane wg
harmonogramu opłat leasingowych.
3. Okres leasingu – 36 miesięcy
4. Wartość wpłaty wstępnej – 30.000,00 zł. płatne 7 dni od wydania pojazdu na podstawie
faktury VAT wystawionej nie wcześniej niż w dniu wydania pojazdu. Opłata wstępna płatna
będzie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy leasingowej.

5. Wymagane zabezpieczenie umowy leasingu – brak
6. W przypadku decyzji Zamawiającego o wykupie przedmiotu leasingu, wartość wykupu
wynosi do 1% wartości samochodu.
7. Wydanie przedmiotu leasingu – w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy
IV. Dodatkowe informacje
Maksymalny przewidywany roczny przebieg samochodu w okresie leasingu: 50 tys. km .
W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
samochodu bez zastawu, bez obciążeń, wolnego od wad fizycznych wraz z kartą pojazdu,
książką gwarancyjną samochodu i instrukcją obsługi w języku polskim.

