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Załącznik nr 1 do SIWZ

Ujednolicony tekst, uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 14.03.2011r., która
dotyczyła poz. 13 i 18 Tabeli.  Dokonane zmiany wyróżniono kursywą.

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

       znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego,
spełniającego kryteria i parametry techniczne określone w pkt. 2.

2. Kryteria i parametry techniczne.

Lp. Kryterium / parametr Określenie lub parametr Uwagi

1. 2. 3. 4.
DANE TECHNICZNE

1. Rodzaj samochodu osobowy
2. Klasa samochodu średnia
3. Rok produkcji 2011 lub 2010
4. Rodzaj silnika benzynowy
5. Pojemność minimalna 1596cm³
6. Moc silnika minimum 88kW / 120kM
7. Maksymalny moment obrotowy min 160Nm
8. Typ napędu przedni
9. Skrzynia biegów 5-cio biegowa manualna
10. Liczba miejsc siedzących 5
11. Norma emisji spalin EURO5
12. Rodzaj nadwozia 5-cio drzwiowe
13. Pojemność bagażnika ( litry ) nie mniej niż 486 litrów
14. Wysokość całkowita max 1500mm
15. Długość całkowita min 4750mm
16. Szerokość ze złożonymi lusterkami max 1940mm
17. Rozstaw osi min 2850mm
18. Masa własna pojazdu nie większa niż 1435 kg
19. Pojemność zbiornika paliwa min. 70l
20. Przyśpieszenie od 0 do 100km/ h nie

więcej niż
12,3sek.



21. Gwarancja na silnik i podzespoły

Gwarancja na powłokę lakierowaną
Gwarancja na perforację podwozia

co najmniej 2lata bez limitu
kilometrów
co najmniej 2 lata
co najmniej 12 lat

WYPOSAŻENIE
22. System bezpieczeństwa układu

jezdnego: EBD +ABS+ ESP+ TCS
(ASR)
Wymagany system bezpieczeństwa
układu jezdnego:

1) ABS – system zapobiegający
blokowaniu kół podczas
hamowania,

2) EBD – elektroniczny rozdział
siły hamowania

3) ESP -  elektroniczny układ
stabilizacji toru jazdy podczas
pokonywania zakrętu
przejmujący kontrolę nad
połączonymi układami ABS i
ASR (TCS)

4) TCS (ASR)– elektroniczny układ
kontroli trakcji pojazdu
przeciwdziałający nadmiernemu
poślizgowi kół podczas
przyspieszenia

tak

23. Poduszki powietrzne czołowe
kierowcy i pasażera z przodu

tak

24. Poduszki powietrzne boczne dla
kierowcy i pasażera z przodu

tak

25. Poduszki powietrzne – boczne
kurtyny powietrzne chroniące osoby
na przednich i tylnych fotelach

tak

26. Poduszka powietrzna chroniąca
kolana kierowcy

tak

27. Hydrauliczny układ wspomagania
kierownicy

tak

28. Napinacze pirotechniczne pasów z
ogranicznikiem

tak

29. Centralny zamek ze zdalnym
sterowaniem

tak

30. Autoalarm z czujnikiem ruchu
wewnątrz (obwodowy i
pojemnościowy )

tak

31. System bez korkowego wlewu
paliwa.

tak

32. Światła do jazdy dziennej LED tak
33. Przednie światła przeciwmgielne tak
34. Światła awaryjnego hamowania tak
35. Bezwładnościowy wyłącznik

odcinający dopływ paliwa
tak



36. Czujnik parkowania przód i tył tak
37. Wycieraczki przedniej szyby

automatyczne z czujnikiem deszczu
tak

38. Lusterka boczne - sterowane i
podgrzewane elektrycznie, obudowy
lakierowane w kolorze nadwozia z
zintegrowanymi kierunkowskazami

tak

39. Ogrzewana przednia i tylna szyba
wraz z dyszami spryskiwaczy
wycieraczek

tak

40. Koło zapasowa pełnowymiarowe tak
41. Obręcze kół ze stopów lekkich min.16´´
42. Hamulce kół przednich i tylnych tarczowe
43. Lakier metalizowany – kolor brązowy

wpadający w odcień złotego - tzw.
złocisty brąz - lub kolor czarny

tak

44.. Immobiliser elektroniczny tak
45. Zestaw głośnomówiący Bluetooth z

funkcją sterowania głosem
tak

46. Klimatyzacja automatyczna tak
47. Lusterko wsteczne samoczynne

ściemniające się
tak

48. Elektrycznie sterowane szyby
przednich i tylnych drzwi

tak

49. Kolumna kierownicy z regulacją w
dwóch płaszczyznach

tak

50. Kierownica multifunkcyjna ze
sterowaniem system audio

tak Umieszczona
po lewej
stronie

51. Komputer pokładowy z kolorowym
wyświetlaczem

tak

52. Przednie fotele o profilu sportowym tak
53. Fotel kierowcy – elektryczna

regulacja wysokości podnoszenia i
ręczna regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego

tak

54. Zestaw audio – radio z CD, MP3,
RDS zdalne sterowanie z kolumny
kierownicy

tak
min 6 głośników

55. Komplet opon zimowych z felgami tak
56. Tylna kanapa dzielona: 60 : 40 tak
57. Fartuchy (chlapacze ) przeciwbłotne

przód i tył
tak

58. Siatka elastyczna do bagażnika
mocowana do zaczepów w podłodze

tak

59. Serwis Trójmiasto
60. Dywaniki podłogowe z przodu i z

tyłu
tak



3. Postanowienia ogólne.
3.1.Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielenie gwarancji oraz świadczenie

usługi wykonywania czynności objętych gwarancją wymaganych do jej zachowania.
Okres gwarancji odpowiednio:
a) silniki i podzespoły nie mniej niż 2 lata bez limitu kilometrów,
b) na lakier – nie mniej niż 2 lata
c) na perforację nadwozia nie mniej niż 12 lat.

3.2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania a w
szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis
będą wykonywane przez wykonawcę lub w autoryzowanych stacjach obsługi
samochodów wskazanych w książce gwarancyjnej. Konserwacja, naprawy, przeglądy
i serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień
odrębnym protokołem.

3.3. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne i
serwis będą realizowane zgodnie z zaleceniem  producenta określonym w książce
gwarancyjnej zgodnie z wymogami czasookresu obsług technicznych.

3.4. Wymagana jest dostępność serwisu na terenie Trójmiasta.
3.5. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi zostać ubezpieczony przez

Wykonawcę na okres 12 miesięcy na rzecz Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa w Gdyni.

       Pakiet winien obejmować: pełne ubezpieczenie komunikacyjne tj. OC, AC, NNW,
       Assistance.
3.6.Zamawiający wymaga by zamówienie było realizowane przez Wykonawcę

posiadającego status autoryzowanego przedstawiciela producenta marki samochodu.
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