Załącznik Nr 1 do SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-17/2017 na: Zakup samochodu osobowego klasy
wyższej E (premium)”.
Parametry techniczne samochodu osobowego klasy wyższej E (premium)
Lp.

Wyszczególnienie

Opis

1

2

3

DANE TECHNICZNE
1

2

3

1

Silnik o zapłonie iskrowym, 4-suwowy,
spełniający normę emisji spalin Euro6

Pojemność nie mniejsza niż
1950 cm3

2

Maksymalna moc netto silnika

Nie mniejsza niż 250 KM

3

Maksymalny moment obrotowy

Nie mniejszy niż 350 Nm.

4

Długość

Min. 4900 mm

5

Rozstaw osi

Min. 2900 mm

6

Pojemność bagażnika

Min. 500 l

7

Pojemność zbiornika paliwa

Min 55 l

8

Ilość miejsc siedzących

5

9

Skrzynia biegów

Automatyczna
- min 6 stopniowa

10

Nadwozie

-zamknięte
-całkowicie przeszklone
- sedan limuzyna klasy wyższej E

11. Napęd na oś przednią/napęd na obie osie

Wpisać jedną z opcji tj. napęd na oś
przednią lub napęd na obie osie
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BEZPIECZEŃSTWO
1

13

14

2

3

Układ zapobiegający blokowaniu kół
podczas hamowania, z elektronicznym
rozdziałem sił hamowania
Układ wspomagania hamowania

15

Układ ostrzegania o gwałtownym
hamowaniu

16

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla
wszystkich miejsc siedzących wraz z
napinaczami
Poduszki gazowe przednie i boczne
dla I i II rzędu siedzeń

17

18

Pełnowymiarowe kurtyny boczne (gazowe)

19

Układ kontroli trakcji w zakręcie

20

Układ ostrzegania o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu

21

Asystent parkowania równoległego i
prostopadłego

22

System monitorowania martwego pola

23

System monitorowania ciśnienia w oponach

24

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

25

System informowania o znakach drogowych

27

Układ utrzymania pasa ruchu
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28

Zawieszenie w pełni pneumatyczne

29

Radar przeciwuderzeniowy

30

Kamera cofania

- możliwość regulacji

-fabrycznie wbudowana

DODATKOWE WYMAGANIA
1

2

3

31

Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch
płaszczyznach

32

Wspomaganie układu kierowniczego

33

Aktywny tempomat

34

Czujnik deszczu

35

Immobilizer

36

Autoalarm fabryczny z czujnikiem
przechyłu oraz ruchu

37

Elektrycznie sterowane , składane i
podgrzewane lusterka zewnętrzne

38

Elektrycznie opuszczane i podnoszone
szyby drzwi przednich i tylnych

39

Światła przeciwmgłowe przednie

40

Fotele wyposażone w tapicerkę welurową
lub skórzaną perforowaną z wentylacją

41

Fotele przednie podgrzewane

z oferty producenta pojazdów, posiadające
homologację, wbudowane lub zintegrowane
z lampami zespolonymi
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-minimum w zakresie odcinka lędźwiowego,
długości siedziska, kąta pochylenia oparcia,
przesunięcia całego fotela
sterowany pilotem wbudowanym w
fabryczny kluczyk.
Min 2 szt.
minimum 2 strefowa

42

Fotele przednie regulowane elektrycznie

43

Centralny zamek

44

Klimatyzacja automatyczna

45

Komplet dywaników tekstylnych dla I i II
rzędu siedzeń

z fabrycznej oferty producenta

46

Radioodbiornik

-montowany na linii fabrycznej ,
wyposażony co najmniej 6 głośników i
odtwarzacz CD

47

Sterowanie audio w kierownicy

48

Złącz AUX i USB

49

Fabrycznie wbudowana nawigacja , z mapą
Polski i Europy

50

Fabrycznie montowane rolety w drzwiach
tylnych

51

Automatycznie przyciemniane lusterko
wsteczne

52

Czujniki parkowania

53

Fabrycznie wbudowany zestaw
głośnomówiący

54

Fabrycznie wbudowane lampki do czytania
z przodu i z tyłu

55

Światła mijania oraz drogowe w technologii
LED

56

Szyby Barwione

57

Komplet 4 kół w rozmiarze 18”,

-z ogumieniem bezdętkowym z oferty
producenta/importera/dealera tym
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58

Opony fabrycznie nowe, homologowane.
Nie dopuszcza się opon bieżnikowanych

59

Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło
zapasowe

60

Gniazdo elektryczne 230 V w tylnej części
samochodu

61

Kolor czarny metalizowany lub perłowy

W chwili odbioru nie mogą być starsze niż
52 tygodnie

DODATKOWE WYPOSAŻENIE5
1

2

3

60

Gaśnica proszkowa

61

Apteczka samochodowa

62

Trójkąt ostrzegawczy

-posiadający homologację

63

Rok produkcji

2017

-typu samochodowego o masie min 1kg
posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP
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