Załącznik nr 1 , znak sprawy DG-2501/3085/363/10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Samochód osobowo- dostawczy
o niŜej wymienionych parametrach :
1. Rozstaw osi – powyŜej 3300 mm
2. Ładowność- nie mniej niŜ 700 kg
3. Ilość miejsc- 5 plus kierowca; w układzie: kierowca + 2 miejsca pasaŜerskie z przodu i 3
miejsca pasaŜerskie w następnym rzędzie w układzie 2+1, siedzenia z zagłówkami
4. Silnik diesla z turbodoładowaniem, pojemność do
2000 cm sześć.; moc min. 130KM
5. Skrzynia biegów manualna, minimum 5 biegów do przodu
6. Średnie zuŜycie paliwa nie więcej niŜ 8 l/ 100 km
7. Napęd przedni, tylne zawieszenie niezaleŜne
8. Wspomaganie kierownicy
9. Kolor srebrny metaliczny
10. Przestrzeń bagaŜowa bez okien bocznych- oblachowana: ściany
wyłoŜone materiałem nienasiąkliwym, łatwym do utrzymania w
czystości, na podłodze mata gumowa oraz
dodatkowo wyciągana do mycia wykładzina podłogi.
11. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, z oknami, podgrzewanie szyby,
wycieraczka
12. Tapicerka siedzeń tkaninowa
13. Siedzenie kierowcy regulowane
14. Podwójne siedzenie pasaŜerów obok kierowcy, składane oparcie
15. Lusterka wsteczne regulowane elektrycznie
16. Poduszki powietrzne kierowcy i pasaŜera
17. Radio wbudowane lub zamontowane, min. 2 głośniki, antena wbudowana
18. Światła przeciwmgielne
19. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
20. Systemy bezpieczeństwa jazdy- minimum ABS, ESP
21. Immobilizer
22. Alarm antywłamaniowy z niezaleŜnym zasilaniem
23. Centralny zamek sterowany pilotem
24. Klimatyzacja
25. Komplet kół zimowych
26. Koło zapasowe pełnowymiarowe
27. Dywaniki gumowe w przestrzeni pasaŜerskiej
28. Gwarancja mechaniczna minimum 1 rok bez limitu kilometrów
29. Fabrycznie nowy, model 2010 r.
30. Lodówko-zamraŜarka przenośna poj. minimalna 100 l, zasilanie 12/24 V
oraz przystosowana do zasilania sieciowego 230 V np.
WAECO CoolFreeze CF110
31. Podwójne gniazdo zasilające 12 V w przestrzeni bagaŜowej
32. Serwis autoryzowany nie dalej niŜ 50 km od siedziby Zakładu
Pryszczycy PIWet- PIB w Zduńskiej Woli.
33. Homologacja cięŜarowa .

Zadanie nr 2 - samochód osobowy
o niŜej wymienionych parametrach :
1. Samochód osobowy, 5 miejsc razem z kierowcą, nadwozie typu minivan;
2. Rozstaw osi minimum 2770 mm;

3. Fotele w tylnym rzędzie niezaleŜne, z moŜliwością składania i wyjmowania;
4. Fotel pasaŜera z przodu składany, dla przewoŜenia długich przedmiotów;
5. BagaŜnik o pojemności minimum 640 dm³ do wysokości przykrycia części bagaŜowej,
przykrycie części bagaŜowej;
6. Gniazdo elektryczne 12 V w drugim rzędzie oraz w przestrzeni bagaŜowej;
7. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego;
8. Deska rozdzielcza z wielofunkcyjnym, kolorowym wyświetlaczem;
9. System nawigacji wbudowany, z mapami Polski i Europy;
10. Radioodtwarzacz minimum CD; co najmniej 4 głośniki;
11. Felgi stalowe z kołpakami ozdobnymi, wyposaŜone w opony letnie;
12. Dodatkowo komplet opon zimowych na felgach stalowych;
13. Pełnowymiarowe koło zapasowe;
14. Systemy: ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania; ESP; ASR;
15. Poduszki powietrzne kierowcy i pasaŜera, poduszki kurtynowe, poduszki boczne z przodu;
16. Światła przeciwmgielne;
17. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne;
18. Elektrycznie podnoszone szyby boczne- przód i tył;
19. Wspomaganie parkowania z tyłu;
20. Kolor nadwozia srebrny metaliczny; klamki i lusterka boczne w kolorze nadwozia
21. Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa, z nawiewami z tyłu;
22. Dywaniki tekstylne dla wszystkich miejsc;
23. Dodatkowa gumowa lub plastikowa wykładzina podłogi bagaŜnika;
24. Silnik diesla turbodoładowany, moc co najmniej 130 KM;
25. ZuŜycie paliwa średnie w cyklu mieszanym nie więcej niŜ 6 l/ 100 km;
26. Skrzynia biegów manualna, 6 biegów do przodu;
27. Centralny zamek zdalnie sterowany;
28. Autoalarm z niezaleŜnym zasilaniem;
29. Immobilizer;
30. Siedziba autoryzowanego serwisu nie dalej niŜ 50 km od siedziby Zamawiającego w
Puławach.
31. Dwuletnia gwarancja producenta bez limitu przebiegu .
32. Trzyletnia gwarancja na elementy lakierowane ,
gwarancja antykorozyjna – 10 lat .

