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Załącznik nr 5 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.

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Charakterystyka przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę
My, niżej podpisani

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

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

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

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:
Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11

jako autoryzowany przedstawiciel producenta samochodów marki ………………….

oferujemy dostawę 1 szt samochodu  typ/model:…………………………………………..

Lp. Przedmiot zamówienia wymagany przez
Zamawiającego

Opis przedmiotu
oferowanego przez
Wykonawcę

DANE TECHNICZNE
1 Samochód fabrycznie nowy, nieużywany

2 Rodzaj samochodu:  osobowy

3 Klasa samochodu :  średnia

4 Rok produkcji 2010 lub 2011
Rok produkcji:…………

5 Rodzaj silnika: benzynowy

5. Pojemność minimalna: 1596cm³
………… cm 3

6. Moc silnika minimum: 88kW / 120kM
..…. kW/ ……….kM



7. Maksymalny moment obrotowy: min 160Nm
…………….Nm

8. Typ napędu: przedni

9. Skrzynia biegów: 5-cio biegowa manualna

10. Liczba miejsc siedzących: 5

11. Norma emisji spalin: EURO V

12. Rodzaj nadwozia: 5-cio drzwiowe

13. Pojemność bagażnika:
nie mniej niż 486 litrów …………. litrów

14. Wysokość całkowita: nie większa niż 1500mm
……………mm

15. Długość całkowita nie mniejsza niż 4750mm
……………mm

16. Szerokość ze złożonymi lusterkami nie większa niż
1940mm ……………mm

17. Rozstaw osi : nie mniejszy niż 2850mm
…………….mm

18. Masa własna pojazdu nie większa niż
1435 kg …………….kg

19. Pojemność zbiornika paliwa
nie mniejsza niż 70 litrów ……………..litrów

20. Przyśpieszenie od 0 do 100km/ h :
w czasie nie dłuższym niż 12,3 sekundy ………..sekund

GWARANCJA I SERWIS
21 Wymagane udzielenie gwarancji oraz świadczenie

usługi wykonywania czynności objętych gwarancją
wymaganych do jej zachowania

22 Wymagana gwarancja na silnik i podzespoły: na
okres nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu
kilometrów

…………miesiące bez limitu km

23 Wymagana gwarancja na powłokę lakierniczą:  na
okres nie krótszy niż 24 miesiące ………… miesiące

24 Wymagana gwarancja na perforację podwozia: na
okres nie krótszy niż 12 lat ………… lat

25 Wymagany Serwis na terenie Trójmiasta Adres Serwisu usytuowanego
najbliżej siedziby
Zamawiającego:



26 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.

27 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z
przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu
zamówienia, a także serwisu gwarancyjnego i
kosztów napraw w ramach udzielonej gwarancji
liczonej od dnia przekazania samochodu
Zamawiającemu. Koszty materiałów serwisowych i
eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.

28 Konserwacja, naprawy, przeglądy i serwis nie
objęte gwarancją wykonywane będą w ramach
odrębnych zamówień odrębnym protokołem.

29 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.

30 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu samochód zastępczy, w przypadku
gdy czas naprawy serwisowej będzie dłuższy niż 1
dzień.

WYPOSAŻENIE
31 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

Ad.1/ ………….

Ad.2/ ………….

Ad.3/ ………….

Ad. 4/ ……….

32 Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z
przodu

33 Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i
pasażera z przodu

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

35 Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy

36 Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy

37 Napinacze pirotechniczne pasów z ogranicznikiem

38 Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem



39 Autoalarm obwodowy i pojemnościowy z
czujnikiem ruchu

40 System bez korkowego wlewu paliwa.

41 Światła do jazdy dziennej LED

42 Przednie światła przeciwmgielne

43 Światła awaryjnego hamowania

44 Bezwładnościowy wyłącznik odcinający dopływ
paliwa

45 Czujnik parkowania przód i tył

46 Wycieraczki przedniej szyby automatyczne z
czujnikiem deszczu

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

48 Ogrzewana przednia i tylna szyba wraz z dyszami
spryskiwaczy wycieraczek

49 Koło zapasowa pełnowymiarowe

50 Obręcze kół ze stopów lekkich  min.16´´ obręcze kół ze
stopów lekkich ……. cali

51 Hamulce kół przednich i tylnych
Tarczowe

52 Lakier metalizowany – kolor brązowy wpadający w
odcień złotego tzw.( złocisty brąz ) lub czarny

53 Immobiliser elektroniczny

54 Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją
sterowania głosem

55 Klimatyzacja automatyczna

56 Lusterko wsteczne samoczynne ściemniające się

57 Elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych
drzwi

58 Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch
płaszczyznach

59 Umieszczona po lewej stronie kierownica
multifunkcyjna ze sterowaniem system audio

60 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem

61 Przednie fotele o profilu sportowym

62 Fotel kierowcy – elektryczna regulacja wysokości
podnoszenia i ręczna regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego



63 Zestaw audio – radio z CD, MP3, RDS zdalne
sterowanie z kolumny kierownicy, wymagane
minimum 6 głośników

64 Komplet opon zimowych z felgami

65 Tylna kanapa dzielona: 60 : 40

66 Fartuchy (chlapacze ) przeciwbłotne przód i tył

67 Siatka elastyczna do bagażnika mocowana do
zaczepów w podłodze

68 Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu

INNE WYMAGANIA
69 Samochód będący przedmiotem zamówienia musi

zostać ubezpieczony przez Wykonawcę na okres 12
miesięcy na rzecz Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa w Gdyni.
Pakiet musi obejmować: pełne ubezpieczenie
komunikacyjne tj. OC, AC, NNW, Assistance

70 Odbiór samochodu od autoryzowanego
przedstawiciela producenta oferowanej marki
samochodu w salonie sprzedaży wskazanym przez
Wykonawcę na terenie województwa pomorskiego

Adres:

71 Przy odbiorze samochodu Wykonawca przekaże
Zamawiającemu książkę pojazdu,
wyciąg ze świadectwa homologacji,
2- komplety kluczyków oraz książkę gwarancyjną
wystawioną przez producenta wraz z instrukcją obsługi
w języku polskim, polisy pakietu ubezpieczeniowego na
okres 12 miesięcy- OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

72 Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez
zastrzeżeń protokół odbioru.
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w dniu
zrealizowania dostawy płatna przelewem w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

UWAGA!
Spełnienie wymagania Zamawiającego należy potwierdzić poprzez wpisanie  konkretnego parametru
oferowanego przez wykonawcę.
W pozycjach, w których nie występują konkretne parametry, spełnienie wymagania należy
potwierdzić poprzez wpisanie takich wyrazów jak np.: „ spełnia” , „tak”, „ zawiera”, „zapewniam” lub
przepisanie opisu.
Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia może być uzupełniona przez załączenie
dodatkowych informacji technicznych producenta, folderów, próbek kolorów, zdjęć itp.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w

dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel


