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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia 

Wspólny Słownik Zamówień CPV – 34110000-1 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego, siedmioosobowego, 
fabrycznie nowego do siedziby Zamawiającego. Samochód będący przedmiotem 
zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie regenerowany), pochodzić z bieżącej 
produkcji (rok 2011 lub 2012). 
 
Opis przedmiotu zamówienia : 
 
Samochód osobowy, do przewozu 7 osób, fabrycznie nowy. 
Rok produkcji 2011 lub 2012. 
Ilość szt. 1 
Pojazd musi być fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po 
lewej stronie) i musi być fabrycznie przystosowany do przewozu osób. 
 
Warunki ogólne: 
 

1. samochód powinien spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie dopuszczenia pojazdów do 
ruchu drogowego i posiadać polskie świadectwo homologacji. 

 
2. samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2011 lub 2012 r., 

posiadać pełne wyposażenie gwarantowane przez producenta w fazie 
produkcji (standardowe), przewidziane dla danej wersji samochodu. 
 

3. oferowany samochód musi spełniać normy emisji spalin zgodnie z 
Rozporządzeniem WE Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich (EURO 5),  
tj. emituje maksymalnie: 
- tlenek węgla (CO) 200 mg/km; 
- tlenków azotu (NOx) 60 mg/km; 
- łącznie węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) 100 mg/km; 
- masa cząstek stałych (PM) 5,0/4,5 mg/km. 

 
4. samochód powinien być obowiązkowo wyposażony w: 

 ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, 

 koło zapasowe, 

 klucz do kół, 

 podnośnik, 

 gaśnicę proszkową. 
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Wymagania techniczne: 
 

Rodzaj silnika Benzynowy 

Moc silnika Min. 140 KM 

Skrzynia biegów Manualna (5 lub 6-biegowa) 

Liczba drzwi 5 

Kolor  Do ustalenia z dostawcą 

Liczba miejsc 7 

Pojemność bagażnika / kiedy używane  
są tylko 2 fotele (I rząd)  

min.600 l. / min.1700 l. 

Pojemność zbiornika paliwa min. 55 l. 

 
 
Wyposażenie: 
 
zewnętrzne: 

 relingi dachowe 
 
wewnętrzne: 

 fotel pasażera z przodu, ze składanym oparciem 

 fotele kierowcy i pasażera z regulacja oparcia odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa 

 fotele kierowcy i pasażera z regulacja wysokości 

 poduszki powietrzne boczne z przodu 

 poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
 
elektroniczne: 

 centralny zamek, sterowany droga radiową z kluczyka  

 autoalarm  

 klimatyzacja z regulacją manualną lub automatyczną 

 radio z odtwarzaczem CD 

 szyby sterowane elektrycznie z przodu i z tyłu 
 
bezpieczeństwo: 

 ABS 

 ESP 

 hamulce tarczowe z przodu i z tyłu 

 kurtyny powietrzne dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń 
 
 
Gwarancja: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 
24 – miesięcznej gwarancji na cały pojazd, 
36 – miesięcznej gwarancji na powłoki lakiernicze, 
8 – letniej gwarancji na perforację nadwozia. 
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Dokumentacja: 
 
Wraz z samochodami wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) dostarczenia zamawiającemu dokumentacji techniczno- eksploatacyjnej 
b) dostarczenia zamawiającemu, najpóźniej w dniu dostawy samochodów, 

polskiego świadectwa homologacji lub dokumentów dopuszczających 
samochody do ruchu po drogach w kraju. 

 
 

Miejsce realizacji zamówienia: 
 
Warszawa, ul. Grzybowska 77 
 
Serwis: 
 
Wykonawca musi posiadać własny lub z nim współpracujący (na podstawie odrębnej 
umowy lub porozumienia) autoryzowany przez producenta punkt serwisowy 
zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy. 
 
W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, jak 
również ewentualne bonifikaty i promocje. 
Informujemy, że jesteśmy firmą budżetową, edukacyjną podległą Ministerstwu 
Edukacji Narodowej. 
 
 
 


