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K-ZP.251.36.2020        Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(wymagania techniczne dotyczące samochodu) 

 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby PWSZ w Chełmie 
 

A. Wymagania minimalne 

1.  Rok produkcji: 2020 

2.  Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym 

3.  
Lakier metalik (kolor do wyboru przez Zamawiającego) (kryterium dodatkowo 
punktowane) 

4.  Typ nadwozia: sedan 

5.  Silnik: benzynowy wspomagany elektrycznie minimum 285 KM 

6.  Skrzynia biegów: automatyczna  

7.  Rodzaj napędu: 4x4  

8.  Rodzaj paliwa: benzyna 

9.  Pojemność zbiornika paliw: min. 60 l. 

B Silnik 

1.  Typ: benzynowy wspomagany elektrycznie minimum 285 KM 

2.  Spełnienie warunków norm emisji spalin min. Euro 6 

3.  Emisja CO2: nie więcej niż 180 g/km] 

C. Wyposażenie 

1.  Reflektory przednie adaptacyjne w technologii LED (kryterium dodatkowo punktowane) 

2.  Przednie i tylne czujniki parkowania 

3.  Kamera wspomagająca parkowanie tyłem 

4.  Aktywny tempomat (kryterium dodatkowo punktowane) 

5.  System wspomagający unikanie kolizji 

6.  Układ wspomagania nagłego hamowania 

7.  System ostrzegania innych użytkowników ruchu o gwałtownym hamowaniu  

8.  Układ utrzymania pasa ruchu 

9.  Układ utrzymania odstępu od poprzedzającego pojazdu 

10.  Elektryczne ogrzewanie szyby przedniej (kryterium dodatkowo punktowane) 

11.  Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

12.  Poduszka kolanowa – strona kierowcy 

13.  Poduszki powietrzne boczne 

14.  Kurtyny boczne 

15.  Czujniki zapięcia pasów – wszystkie siedzenia 

16.  Hartowane szkło szyby boczne i szyba tylna 

17.  System monitorowania ciśnienia w oponach 

18.  Blokada zamka centralnego 

19.  Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień 

20.  Wentylowane fotele (chłodzone i ogrzewane) (kryterium dodatkowo punktowane) 

21.  2 strefowa klimatyzacja automatyczna 

22.  Bezkluczykowy system otwierania  z autoalarmem (kryterium dodatkowo punktowane) 

23.  Światła przeciwmgielne z doświetleniem 

24.  Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne  

25.  Automatyczne przyciemniane lusterko wsteczne oraz lusterka boczne 

26.  Czujnik deszczu 

27.  Trzecie światło stop 

28.  Indukcyjne ładowanie telefonu 



2 
 

29.  Cyfrowy wyświetlacz kierowcy 

30.  System audio 

31.  Port USB 

32.  Łączność Bluetooth 

33.  System nawigacji (kryterium dodatkowo punktowane) 

34.  Powiadomienia służb ratowniczych 

35.  Mapy dla Europy 

36.  Przyciski sterowania na kierownicy 

37.  Zderzaki w kolorze nadwozia 

38.  Wewnętrzny czujnik ruchu dla alarmu 

39.  Komplet kół zimowych (kryterium dodatkowo punktowane) 

40.  Zestaw naprawczy 

41.  Podnośnik samochodowy 

42.  Instrukcja obsługi w języku polskim 

43.  Apteczka pierwszej pomocy, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół 

44.  Płyny eksploatacyjne w dniu odbioru, układy i zbiorniki muszą być napełnione w 100% 

E. Gwarancja 

1.  
Nie mniej niż 2 lata gwarancji na cały samochód wraz z wyposażeniem, z limitem przebiegu 
nie mniejszym niż 100 tysięcy kilometrów 

2.  Nie mniej niż 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą 

3.  Nie mniej niż 10 lat gwarancji na perforację nadwozia 

4.  Punkty serwisow na terenie województwa 

 

 


