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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę  samochodów 
osobowych dla WORD 

Lp. Nazwa Parametr 
 

Parametr oferowany przez 
Wykonawcę 

1. Ilość 81  

2. Rocznik 
produkcji 

2017   

3. Nadwozie 5-drzwiowe  
(typ hatchback) 

 

4. Silnik Benzynowy 
spełniający normę min. 
Dyrektywy Euro5 (2007/715/EC) 
w zakresie emisji spalin lub 
nowszą, uruchamiany 
kluczykiem w stacyjce, nie 
dopuszcza systemu Star-Stop  

 

5. Moc Min.55 kW   

6. Pojemność 1100-1400 cm3  

7. Długość Powyżej 3,7 m do 4,1 m  

8. Prędkość Co najmniej 100 km/h  

9. Skrzynia biegów 
 

Manualna  

10. Klimatyzacja Manualna lub automatyczna  

11. Centralny zamek Zdalnie sterowany  

12. Szyby drzwi 
przednich 

Elektrycznie sterowane  

13 Układ 
kierowniczy 

Ze wspomaganiem   

14 Kierownica Możliwość regulacji w co 
najmniej dwóch  płaszczyznach 

 

 

15. Poduszki 
powietrzne 

Kierowcy i pasażera  

16. Lusterka 
zewnętrzne  

Elektrycznie regulowane                    
i podgrzewane 

 

17. Wysokość fotela 
kierowcy 

Regulowana w obu  
płaszczyznach, tapicerka foteli 

materiałowa 

 

18. Hamulec 
awaryjny 

Mechaniczny, zaciągany                            
i zwalniany ręcznie z miejsca 

kierowcy 

 

19. Akumulator Zabezpieczający pracę 
dodatkowych odbiorników prądu 

(dotyczy m.in.: systemu 
rejestracji obrazu i dźwięku) 

 

20. Trójkąt 
ostrzegawczy 

Tak  

21. Gaśnica Tak  

22. Apteczka Tak, spełniająca co najmniej 
wymogi normy DIN 13164 lub 

równoważnej 
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23. Dywaniki 
gumowane 

Komplet z podwyższonym 
obrzeżem 

 

24. Światła Do jazdy dziennej z możliwością 
wyłączenia 

 

25. Pokrowce Na przednie i tylne siedzenia                       
oraz na zagłówki 

 

26. Kolor Czerwony  lub  zbliżony  
 

 

27. Lakier Metalizowany  

28. Instrukcja obsługi W języku polskim oraz komputer 
pokładowy w języku polskim 

 

29. Blokada przeciw-
uruchomieniowa 

Firmowy immobiliser  

30. Opony i felgi Jeden komplet zimowych  na 
felgach stalowych oraz  jeden 

komplet letnich  na felgach 
aluminiowych – rozmiary oraz 

ich parametry muszą być 
zgodne z zaleceniami 

producenta samochodu 

 

31. Dokumenty Niezbędne do rejestracji 
pojazdu, karta gwarancyjna oraz 

instrukcja obsługi w języku 
polskim oraz inne wymagane 
prawem dokumenty pojazdu  

(w tym: wyciąg ze świadectwa 
homologacji pojazdu 

sporządzony w języku polskim, 
dokumenty potwierdzające 

spełnienie normy emisji spalin) 
Wyżej wymienione dokumenty 

poza dokumentem 
potwierdzającym spełnienie 

normy emisji spalin 
Wykonawca dostarcza przy 

dostawie 

 

32. Układ 
hamulcowy 

 

ABS  - system przeciwblokujący 
koła  i ESP stabilizacji toru jazdy  

 

33. Dodatkowe 
pedały  

Pozwalające przejąć kontrolę 
nad sprzęgłem i hamulcem 

zasadniczym przez 
egzaminatora (fotel prawy) 

 

34. Dodatkowe 
lusterka 

zewnętrzne 

Lewe i prawe  

35. Dodatkowe 
lusterko 

wewnętrzne 

Tak - dla egzaminatora 
zamontowane na stałe 

 

36. Tylna szyba Ogrzewana z wycieraczką                 
i spryskiwaczem 

 

37. Obrotomierz Tak  

38. Koło zapasowe Pełnowymiarowe 
 

 



ZP WORD 2/samochody/2016                                                                                      załącznik nr 1  

 
 
Data ……………………………..                                                             ………………………………………. 
                                                                                                                       /podpis Wykonawcy/ 
 
 
 
 

 

 

39. Zestaw kontrolek Dodatkowy w polu widzenia 
egzaminatora: kierunkowskazy, 
światła mijania, drogowe i STOP 

 

40. Gniazdo w 
zapalniczce  

Ze stałym zasilaniem  

41. Radio/CD                Dopuszcza się  

42. Podświetlona 
tablica na dachu 

„L” 

Zamocowanie magnetyczne, 
zasilanie z instalacji pojazdu 

 


