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…………………………… 
        /pieczęć Wykonawcy/ 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO – część 2 zamówienia 
 

Lp. Wyszczególnienie Opis 
Informacje jakie muszą być 

zawarte w kolumnie 5 

Oferta Wykonawcy 
- oferowane 
parametry 

1 2 3 4 5 

DANE TECHNICZNE 

1.  Silnik z zapłonem iskrowym ZI. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

2.  Moc maksymalna [kW]. min. 250 Podać moc zgodnie z homologacją 
pojazdu  

3.  Maksymalny moment obrotowy [Nm]. min. 450 Podać maksymalny moment obrotowy 
zgodnie z homologacją pojazdu  

4.  Długość [mm]. min. 4900 Podać długość zgodnie                                 
z homologacją pojazdu.  

5.  Szerokość (bez lusterek) [mm]. min. 1800 Podać szerokość zgodnie                         
z homologacją pojazdu.  

6.  Wysokość [mm]. min. 1400 Podać wysokość zgodnie                         
z homologacją pojazdu.  

7.  Rozstaw osi [mm]. min. 2900 Podać rozstaw osi zgodnie                         
z homologacją pojazdu.  

8.  Nadwozie zamknięte 4-drzwiowe typu „sedan”. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

9.  Ilość miejsc do siedzenia [szt.]. 5 Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

10.  Zbiornik paliwa [l]. min. 60 Podać pojemność zbiornika paliwa.  

11.  Skrzynia biegów automatyczna z możliwością manualnej zmiany biegów.  √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

12.  Napęd na wszystkie koła (4x4). √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU 

13.  

Fabryczny komplet kół z oponami zimowymi z systemem umożliwiającym 
kontynuowanie jazdy po uszkodzeniu opony. Tarcze kół ze stopów lekkich o 
średnicy osadzenia nie mniejszej niż 17”, opony fabrycznie nowe z roku 
produkcji samochodu. 

4 szt. Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  
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14.  

Fabryczne pełnowymiarowe koło zapasowe, tarcza koła ze stopów lekkich o 
średnicy osadzenia nie mniejszej niż 17”, marka i model opony taki sam jak kół 
zimowych, jeżeli producent nie przewiduje, koło dojazdowe lub zestaw 
naprawczy. 

√ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

15.  
Tapicerka tkaninowa, kolor i wzór zostanie określony z gamy oferowanej przez 
wybranego Producenta samochodu przed podpisaniem umowy. 

√ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

16.  
Lakier metalizowany- kolor zostanie wybrany z gamy oferowanej przez 
Producenta samochodu przed podpisaniem umowy. 

√ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

17.  Zderzaki w kolorze nadwozia. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

18.  Brak oznaczeń modelu i silnika na nadwoziu. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

19.  Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

20.  
Lusterka zewnętrzne: elektrycznie składane, elektrycznie regulowane, 
podgrzewane, obudowa w kolorze nadwozia. 

√ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

21.  Wewnętrzne lusterko wsteczne samościemniające (fotochromatyczne). √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

22.  Centralny zamek sterowany pilotem. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

23.  Czujniki parkowania przód i tył. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

24.  Klimatyzacja automatyczna. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

25.  Radioodtwarzacz z wyświetlaczem, bluetooth oraz wejściem SD lub USB. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

26.  
Reflektory przednie z automatyczną regulacją zależną od obciążenia w 
technologii LED lub laserowe. 

√ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

27.  
Światła przeciwmgłowe przednie lub system oświetlenia pełniący funkcję 
świateł przeciwmgłowych. 

√ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

28.  Tempomat. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

29.  Gniazdo 12V z przodu i dla pasażerów siedzących z tyłu. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

30.  Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku polskim. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

31.  
Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica , kamizelka odblaskowa dla każdego 
miejsca w samochodzie, fabryczny zestaw narzędzi zawierający fabryczny klucz 
do kół jezdnych zamontowany w samochodzie. 

√ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

32.  Fabryczny komplet dywaników gumowych dla wszystkich miejsc. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  
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33.  System stabilizacji toru jazdy. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

34.  System ostrzegania kierowcy o pojeździe w martwym polu w lusterku bocznym. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

35.  Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

36.  Kurtyny powietrzne boczne. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

37.  

Instalacja elektryczna przystosowana do podłączania dodatkowych odbiorników 
prądu tj. 
-radiotelefon samochodowy, 
-sygnały uprzywilejowania w ruchu drogowym, 
-możliwość podłączania lamp uprzywilejowania na słupkach bocznych za 
przednim rzędem siedzeń. 

√ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

38.  

Sygnały uprzywilejowania w ruchu drogowym: 
1) wzmacniacz sygnałów oferujący komplet funkcji i sterowanie sygnalizacją 

świetlną i dźwiękową oraz umożliwiający podawanie komunikatów 
słownych na zewnątrz samochodu poprzez mikrofon zintegrowany z 
manipulatorem, 

2) głośnik kompaktowy o mocy min. 2 x 100 W, 
3) lampa typu LED 3 szt.- (1szt. koloru czerwonego, 2 szt. koloru 

niebieskiego) zamontowane w przedniej części samochodu. 
4) lampa typu LED 2 szt.- (koloru niebieskiego), zamontowane za tylną szybą 

z możliwością niezależnego wyłączania przez kierowcę, 
5) lampy dachowe magnetyczne typu LED 2 szt. (1 szt. koloru niebieskiego i 1 

szt. koloru czerwonego) z przesłonami. 
 
Bezbarwne klosze lamp typu LED. 
 
Światła i sygnały uprzywilejowania spełniające wymagania obowiązujące na 
terenie RP tj. Regulamin R-65 EKG/ONZ oraz R-10 EKG/ONZ. 

 
Miejsca oraz sposób zamontowania poszczególnych elementów zostaną ustalone 
z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 

√ 
Opisać oferowane urządzenia. 

(podać producenta, typ oferowanego 
urządzenia, ilość lamp) 

 

39.  
Wykonawca zamontuje dostarczony przez Zamawiającego radiotelefon 
samochodowy i antenę w miejscach uzgodnionych przed podpisaniem umowy. 

√ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  
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INFORMACJE DODATKOWE 

40.  Samochód z roku produkcji 2019- fabrycznie nowy. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

41.  Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu na terenie RP. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

42.  Gwarancja mechaniczna [miesiące]. min. 24 Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

43.  Gwarancja na perforację nadwozia [miesiące]. min. 120 Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

44.  Gwarancja na powłokę lakierniczą [miesiące]. min. 24 Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

45.  Instrukcja obsługi w języku polskim- wersja elektroniczna. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

46.  Instrukcja obsługi w języku polskim- wersja książkowa. √ Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

47.  
Odbiór samochodu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                                           
ul. Podchorążych 32. 

√ 
Wpisać TAK (gdy  spełnia) lub NIE 
(gdy  nie spełnia wymagań SIWZ)  

48.  
Wykonawca wskaże serwis do wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych w 
odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. 

√ Podać adres serwisu.  

 
 
 
 
 
 
 

............................................................................ 

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


