SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r., samochodu na potrzeby Mazowieckiego
Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury

Parametry techniczne samochodu zostały opisane w tabeli 1 - samochód osobowy kombi, ilość - 1 sztuka.

Ogólne wymagania dotyczące samochodu:


fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych,
gotowy do użytku;



spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów
poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990);



przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy,
co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu;



przygotowany pojazd do odbioru musi być zatankowany co najmniej do połowy zbiornika paliwa;



wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy: kartę pojazdu, komplet 2 szt. kluczyków lub innych fabrycznych
urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną, dokumenty
wskazane w poniższych tabelach oraz inne dokumenty wymagane prawem w języku polskim;



Wykonawca zapewni dostawę samochody. Adres dostawy: ul. Brzeska 12, 03-739 Warszawa.

Opis parametrów technicznych:

Tabela 1.
Samochód osobowy kombi
L.p.

Opis wymogów

Wymogi Zamawiającego

I
1.
2.
3.

DANE OGÓLNE
Rok produkcji
Rodzaj
Ilość

4.

Kolor

II
1.
2.
3.
III
1.
2.
3.
4.
5.

SILNIK
Rodzaj
Benzyna
Pojemność
Minimum 990 cm3
Moc silnika
Minimum 95 KM
UKŁAD NAPĘDOWY I ZAWIESZENIA
Układ kierowniczy
Kierownica ze wspomaganiem zależnym od prędkości jazdy
Rozstaw osi
Minimum 2450 mm
Długość całkowita pojazdu
Minimum 4250 mm
Szerokość pojazdu bez lusterek
Minimum 1700 mm
Napęd
Przedni

IV

ZAKRES WYPOSAŻENIA

1.

Siedzenia

2.

Reflektory przednie

3.

Radio

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.
Osobowy – kombi
1 szt.
Z wyłączeniem żółtego, pomarańczowego, czerwonego, zielonego,
niebieskiego i fioletowego oraz odcieni tych kolorów

Składane oparcia tylnej kanapy
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Radioodtwarzacz fabryczny
Gniazdo USB

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Komputer pokładowy
Zamek
Szyby
Klimatyzacja
Zabezpieczenia przeciw kradzieży
Koła
Koło zapasowe
Czujniki parkowania

12.

Bezpieczeństwo

13.
14.
15.

17.
18.
19.

Podnośnik
Klucz do kół
Gaśnica
Apteczka zgodna z normą
DIN - 13164
Kamizelka ostrzegawcza
Trójkąt ostrzegawczy
Dywaniki

20.

Bagażnik

V

WARUNKI GWARANCJI

1.

Gwarancja mechaniczna

2.

Gwarancja na perforację nadwozia

VI

DOKUMENTACJA

16.

1.
2.

Świadectwo homologacji – pojazd
osobowy
Wykaz autoryzacji stacji obsługi na
terenie Polski i UE

Połączenie telefonu za pomocą Bluetooth
Tak
Centralny zamek zdalnie sterowany
Sterowane elektrycznie z przodu i z tyłu
Minimum manualna
Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
Sygnalizacja kontroli ciśnienia w oponach
Minimum dojazdowe
Z przodu i z tyłu (dopuszcza się kamerę cofania zamiast tylnych czujników)
Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli
System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętu
System zapobiegania blokowania kół podczas hamowania
1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu
1 szt.
1 szt.
1 szt.
5 szt.
1 szt.
Materiałowe z przodu i z tyłu
Mata ochronna bagażnika
Pojemność minimum 500L
Siatka do mocowania bagażu w bagażniku
Gniazdo 12V w bagażniku
Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów”
zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem
kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
Minimum 5 lat

Dostarczyć z pojazdem
Dostarczyć z pojazdem

