
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostaw fabrycznie nowego samochodu osobowego 
typu Sedan o napędzie hybrydowym, wyprodukowanego w 2022 lub 2021 roku, 
spełniającego wszystkie wymagania minimalne opisane w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia i umowie.

I. Wymagania dotyczące samochodu:

1. fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nigdy nie rejestrowany, sprawny technicznie 
posiadający ważne badania techniczne na min. 3 lata;

2. 5– osobowy;
3. Posiadający silnik spalinowy – hybrydowy(PB + energia elektryczna);
4. model wytwarzany aktualnie przez producenta;
5. rok produkcji: nie wcześniejszy 2021;
6. maksymalny przebieg samochodu  200 km;
7. posiadający homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720);
8. spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy 

dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne 
wynikające z ww. ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy;

9. spełniający wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin w zakresie emisji 
zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów: norma 
dopuszczalnych emisji spalin dla standardu minimum Euro 6;

10. minimalne wymagane parametry i wyposażenie/funkcjonalności pojazdu:

Lp.
Parametr

Parametr wymagany przez Zamawiającego 
(elementy wyposażenia muszą stanowić wyposażenie 

fabryczne)
1. Kolor nadwozia czarny
2. Skrzynia biegów automatyczna
3. Układ hybrydowy (spalinowo-elektryczny)
4. Silnik benzynowy

5.
Łączna moc układu 
hybrydowego (KM)

min. 200
max. 280

6.
Łączna moc układu 
hybrydowego (kW)

min. 140
max. 200

7.
Pojemność skokowa

silnika [cm3]
min. 1498  max. 2989

8. Prędkość maksymalna [km/h] min. 150

9.
Długość całkowita pojazdu 
[mm]

min. 4200

10.
Szerokość pojazdu bez 
lusterek

min.1595

11.
Wysokość całkowita pojazdu 
[mm]

min.1400 i maks. 1600

12. Rozstaw osi pojazdu[mm] min. 2700
13. Pojemność bagażnika (bez min. 480



złożonej kanapy) [l]
14. Wspomaganie układu kierowniczego

po lewej stronie pojazdu
regulacja kolumny kierowniczej

15. Kierownica
wielofunkcyjna - umożliwiająca obsługę systemów 
audiowizualnych

16. Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

17.
Pasy bezpieczeństwa i 
zagłówki

trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla 
wszystkich miejsc siedzących
min. 4 drzwiowy + klapa/drzwi przestrzeni bagażowej

18. Drzwi wszystkie drzwi przeszklone
19. Poduszki powietrzne przednie i boczne poduszki powietrznych – minimum 5

ustawiane i składane elektrycznie

podgrzewane20. Lusterka zewnętrzne

kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych

elektrycznie regulowane - opuszczane i podnoszone 
szyby drzwi przednich i tylnych21. Szyby i wycieraczki
wycieraczki z czujnikiem deszczu

22. Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa
23.  Centralny zamek (wszystkich drzwi pojazdu oraz klapy)
24.  Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizer)

elektryczna regulacja fotela kierowcy i fotela pasażera 
w pierwszym rzędzie siedzeń
podgrzewane fotele przednie i skrajne siedzenia na 
tylnej kanapie
tapicerka skórzana (skóra naturalna i
syntetyczna)
wentylowane fotele przednie
wykończenie boczków drzwiowych skórą
syntetyczną lub naturalną

25. Fotele/siedzenia

środkowy podłokietnik

26.
Zapasowe koło dojazdowe elektryczna regulacja fotela kierowcy i fotela pasażera 

w pierwszym rzędzie siedzeń
do jazdy dziennej w technologii LED
światła mijania, drogowe, postojowe
automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu27. Oświetlenie

oświetlenie przestrzeni bagażowej
System monitorowania ciśnienia w oponach
System monitorowania martwego pola w
lusterkach
System zapobiegający blokowaniu kół  z
elektronicznym rozkładem sił hamowania

28. Systemy

System monitorowania martwego pola w



lusterkach
Tempomat
Elektryczne wspomaganie kierownicy
System automatycznego powiadamiania
ratunkowego

System wczesnego reagowania w razie ryzyka
zderzenia
Elektrycznie regulowane szyby z
zabezpieczeniem przed przycięciem palców
Kamera cofania
Przednie i tylne czujniki parkowania
Stacja do bezprzewodowego ładowania
telefonu w konsoli centralnej
Automatyczne samopoziomowanie reflektorów
przednich
Minimum 2 porty USB dla pasażerów z tyłu
Nawigacja
Panel sterowania klimatyzacją dla
pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
System Bluetooth® umożliwiający prowadzenie rozmów 
w trakcie kierowania pojazdem
System rozpoznawania znaków drogowych

komplet 4 kół ze stopów lekkich min. 17” z ogumieniem 
letnim z oferty producenta. Zamawiający nie dopuszcza 
zastosowania opon całorocznych lub 
wielosezonowych. Opony muszą być fabrycznie nowe i 
homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon 
bieżnikowanych. Opony nie mogą być starsze niż 6 
miesięcy przed dostawą

29. Koła i ogumienie

pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami 
(obręcz + opona) lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą 
handlową producenta pojazdu

trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację
kamizelka odblaskowa ostrzegawcza
dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na 
pojeździe.

zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład 
wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy 
dostosowany do masy pojazdu oraz klucz do kół.
gaśnica typu samochodowego
apteczka samochodowa z pełnym wyposażeniem wg 
wymagań UE

30. Wyposażenie dodatkowe

etui na dokumenty kierowcy

II. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest umożliwić odbiór i 
rejestrację samochodu do 20 grudnia 2022 (możliwy odbiór w siedzibie salonu przez 



Wykonawcę). Samochód musi zostać dostarczony wraz ze wszystkimi dokumentami 
niezbędnymi do rejestracji samochodu przez Zamawiającego. Pojazd w chwili 
wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym paliwem w ilości nie 
mniejszej niż 30 litrów.

Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1. pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości zgodnej z ofertą producenta
2. instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
3. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
4. książkę przeglądów serwisowych,
5. świadectwo homologacji,
6. wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu
7. wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i rejestracji pojazdu

III. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni gwarancję na dostarczony samochód: 
min. 24 miesięcy gwarancji mechanicznej (na prawidłowe działanie samochodu, w 
tym części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu) bez limitu kilometrów, 36 
miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze oraz minimum 7 lat na perforację nadwozia 
– począwszy od dnia protokolarnego odbioru pojazdu.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania 
samochodu. Gwarancja na samochód obejmuje wszystkie wykryte podczas 
użytkowania awarie, usterki wady i uszkodzenia powstałe w czasie korzystania z 
samochodu, zgodnego z instrukcją. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji 
wygasają po upływie ww. terminów. Warunkiem gwarancji jest wykonanie 
określonych przeglądów w autoryzowanej stacji zgodnie z wytycznymi producenta 
podanymi w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.

IV. Wykonawca przeprowadzi w ramach zamówienia nieodpłatne szkolenie w zakresie 
obsługi i użytkowania dostarczonego samochodu dla jednego wyznaczonego 
pracownika Zamawiającego. Szkolenie winno obejmować podstawowe zasady 
użytkowania urządzeń umiejscowionych w kabinie kierowcy, zasady wykonywania 
obsługi codziennej oraz planowanych przeglądów gwarancyjnych. Szkolenie zostanie 
przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia dostawy 
pojazdu.


