
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Nr sprawy: PIW.Fin-Ad.6086/32/2013 

 

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

dwóch samochodów osobowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej oświadczamy, że oferowany przez nas 

przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami: 

 

Samochód nr 1: 

Producent ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Model ................................................................................................................................................................................................................................................ 

Lp Wymagane parametry  Zamawiającego Oferowane parametry przez Wykonawcę * 

- Ilość zamawiana – 1 sztuka.  

- 
Samochód nierejestrowany, fabrycznie nowy, rok produkcji - 2013.  

- Rodzaj nadwozia: 5 drzwiowe - lewe i prawe drzwi tylne boczne 
przesuwne, tylne drzwi samochodu dwuskrzydłowe asymetryczne. 

 

 Ilość miejsc: 5.  

- Norma emisji spalin: min. EURO 5.  

- Emisja CO2: max. 138 g/km.  

- Silnik diesla.  

- Moc silnika: min. 105 KM max. 110 KM.  

- Pojemność silnika: min. 1590 cm3 max. 1600 cm3.  

- Ilość cylindrów: 4.  



 

 

- Skrzynia biegów: manualna.  

- Ilość biegów: 6 + bieg wsteczny.  

- Wspomaganie kierownicy.  

- Średnie zużycie paliwa: max. 5,2 l/100km.  

- Długość samochodu: min. 4380 mm, max. 4400 mm.  

- Szerokość samochodu: min. 1820 mm, max. 1840 mm.     

- Rozstaw osi: min. 2750 mm max. 2760 mm.  

- Objętość bagażnika: min 790 dm3 max. 3200 dm3.  

- Klimatyzacja manualna.  

- Radioodtwarzacz CD.  

- ESP z ASR, HBA oraz system zapobiegający staczaniu się auta ze 
wzniesienia poprzez automatyczne uruchomienie hamulca. 

 

- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.  

- Poduszki powietrzne boczne (spełniające funkcje kurtyn z przodu).  

- Dzielona tylna kanapa 60/40.  

- Elektrycznie sterowane szyby przednie.  

- Elektryczne sterowane lusterka zewnętrzne.  

- Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia.  

- Centralny zamek z pilotem w kluczyku.  

- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości.  

- Roleta zakrywająca przestrzeń bagażową.  

- Uchylne szyby w drugim rzędzie siedzeń.  

- Samochód na felgach stalowych i oponach letnich: rozmiar min. 
195/65 R16. 

 

- Zderzaki w kolorze nadwozia.  

- Sygnalizacja awaryjnego hamowania.  

- Korek wlewu paliwa zamykany.  



 

 

- Listwy boczne ochronne.  

- Światła do jazdy dziennej.  

- Pełnowymiarowe koło zapasowe.  

- Lakier metalizowany w kolorze do wyboru: jasny niebieski, jasno szary, 
ciemny szary. 

 

- Auto alarm.  

- Centralny zamek z pilotem.  

- Dodatkowo: komplet czterech kół zimowych (felga + opona) w 
rozmiarach: min. 195/60 R16C.  

 

- Gwarancja: min 2 lata  na silnik i podzespoły jezdne, min. 3 lata na 
powłokę lakierniczą, min. 8 lat na perforację nadwozia. 

 

- Wymagania dodatkowe: Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

zapewnił autoryzowany serwis producenta samochodu w odległości 

nie większej niż 50 km  od siedziby Zamawiającego. 

 

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok”   nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr. 

 

Samochód nr 2: 

Producent ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Model ................................................................................................................................................................................................................................................ 

Lp Wymagane parametry  Zamawiającego Oferowane parametry przez Wykonawcę * 

- Ilość zamawiana – 1 sztuka.  

- Samochód nierejestrowany, fabrycznie nowy, rok produkcji - 2013.  

- Rodzaj nadwozia: 5 drzwiowe.  

 Ilość miejsc: 5.  

- Norma emisji spalin: min. EURO 5.  



 

 

- Emisja CO2: max. 149 g/km.  

- Silnik benzynowy.  

- Moc silnika: min. 120 KM max. 125 KM.  

- Pojemność silnika: min. 1580 cm3 max. 1590 cm3.  

- Ilość cylindrów: 4.  

- Napęd 4x4  

- Skrzynia biegów: manualna.  

- Ilość biegów: 5 + bieg wsteczny.  

- Wspomaganie kierownicy; Kierownica o regulowanej wysokości.  

- Średnie zużycie paliwa: max. 6,6 l/100km.  

- Długość samochodu: min. 4110 mm, max. 4120 mm.  

- Szerokość samochodu: min. 1750 mm, max. 1760 mm.  

- Wysokość samochodu:   min. 1610 mm, max. 1625 mm.  

- Minimalny prześwit od podłoża: 190 mm.  

- Zawieszenie: przednie niezależne typu McPherson; zawieszenie 
tylne: belka skrętna z wahaczami. 

 

- Objętość bagażnika: min 270 dm3 max. 670 dm3.  

- Klimatyzacja manualna.  

- ABS+EBD (rozdzielacz siły hamowania).  

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.  

- Poduszki powietrzne boczne przednie.  

- Radioodtwarzacz CD.  

- Relingi dachowe w kolorze szarym lub kolorze nadwozia.  

- Centralny zamek sterowany pilotem.  

- Lusterka boczne regulowane elektrycznie.  

- Lusterka boczne składane.  

- Szyby przednie sterowane elektrycznie.  

- Immobiliser.  



 

 

- Tylna kanapa 3-osobowa dzielona 60/40.  

- Koło zapasowe dojazdowe 16".  

- Samochód na kołach stalowych 16", opony 205/60 R16.  

- Światła przeciwmgielne przednie: wbudowane w zderzaki.  

- Lakier metalizowany w kolorze do wyboru: jasny niebieski, jasno szary, 
ciemny szary, jasny brązowy, ciemny brązowy. 

 

- Dodatkowo: komplet czterech kół ( opony zimowe + felgi).  

- Blokada skrzyni biegów.  

- Gwarancja: min 2 lata  na silnik i podzespoły jezdne, min. 3 lata na 
powłokę lakierniczą, min. 8 lat na perforację nadwozia. 

 

- Wymagania dodatkowe: Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

zapewnił autoryzowany serwis producenta samochodu w odległości nie 

większej niż 50 km  od siedziby Zamawiającego. 

 

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok”   nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany parametr. 

 

 

 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 2013  rok 

___________________________________ 
               (pieczęć i podpis Wykonawcy) 


