SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r., samochodu osobowego na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Ogólne wymagania dotyczące samochodu:


fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych,
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., 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 2020 r., poz. 110);



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;



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



Wykonawca zapewni dostawę samochodu, adres dostawy: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Opis parametrów technicznych:

L.p.
I
1.
2.
3.
4.
5.
II
1
2
III
1
2

Opis wymogów

Marka
Model
Rok produkcji
Ilość
Kolor
Rodzaj
Moc silnika
Skrzynia biegów
Układ kierowniczy

Wymogi zamawiającego
DANE OGÓLNE
Skoda
Octavia III liftback
Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.
1 szt.
Srebrny metalik lub czarny metalik
SILNIK
Benzyna
Minimum 150 KM
UKŁAD NAPĘDOWY I ZAWIESZENIA
Manualna, 6-stopniowa
Wielofunkcyjna kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach ze
wspomaganiem zależnym od prędkości jazdy

IV

ZAKRES WYPOSAŻENIA
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Siedzenia

2

Reflektory

3

Radio/nawigacja
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Zamek
Klimatyzacja
Zabezpieczenia przeciw
kradzieżowe
Koła i zawieszenie
Czujniki parkowania
Tempomat
Bezpieczeństwo
Podnośnik
Klucz do kół
Gaśnica
Apteczka zgodna z normą
DIN - 13164
Kamizelka ostrzegawcza
Trójkąt ostrzegawczy
Dodatkowe
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Ciemna tapicerka
W technologii LED, z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu
Asystent świateł drogowych
Radioodtwarzacz fabryczny
Możliwość wyświetlania map z urządzenia zewnętrznego
Gniazdo USB, połączenie telefonu za pomocą profilu Bluetooth
Zdalnie sterowany centralny zamek w kluczyku
Automatyczna
Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru
wnętrza
Minimum 16” ze stopów lekkich + minimum dojazdowe koło zapasowe
Przód i tył, z graficzną wizualizacją
Tak
System zabezpieczenia pasażerów samochodu przed skutkami zderzenia
1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu
1 szt.
1 szt.
1 szt.
5 szt.
1 szt.
Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu
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Bagażnik
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Gwarancja mechaniczna
Gwarancja na perforację nadwozia
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Mata ochronna bagażnika
Siatka do mocowania bagażu
WARUNKI GWARANCJI
Minimum 2 lata bez limitu kilometrów
Minimum 8 lat
DOKUMENTACJA

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

Dostarczyć z pojazdem
Dostarczyć z pojazdem

