
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/  
Załącznik do umowy 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.  

2. Ogólne wymagania dotyczące samochodu: 

1) fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, 

wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r., gotowy 

do użytku, z segmentu C;  

2) 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 

2021 r., poz. 450 z późn. zm.);  

3) przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przegląd zerowy: 

a) wykonany przez Wykonawcę, 

b) na jego koszt,  

c) odnotowany w książce gwarancyjnej pojazdu. 

3. Zamawiający odbierze pojazd z siedziby/salonu Wykonawcy, w terminie uzgodnionym 

przez Strony. 

 

4. Opis parametrów technicznych pojazdu. 

Lp. Opis wymogów Wymogi Zamawiającego 

I. Dane ogólne 

1.  Rok produkcji 
Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany 
nie wcześniej niż w 2021 r. 

2.  Rodzaj osobowy  

3.  Ilość 1 szt.  

4.  Lakier  lakier niemetalizowany/metalizowany  

5.  Typ nadwozia Combi 

II. Silnik  

6.  Rodzaj benzyna 

7.  Pojemność minimum 1498 cm3 

8.  Moc silnika minimum 110 kW 

9.  Norma Emisji spalin minimum Euro 6 

10.  
Poziom emisji CO2 (g/km) w 
cyklu mieszanym 

maksymalnie 130 g/km 

11.  
Katalogowe zużycie paliwa w 
cyklu mieszanym 

maksymalnie 6,0/100km 

III. Układ napędowy i zawieszenia 

12.  Skrzynia biegów manualna 

13.  Rozstaw osi maksymalnie 2700 mm 

14.  Długość pojazdu maksymalnie 4700 mm 

15.  Szerokość pojazdu  maksymalnie 2000 mm  

16.  Napęd przedni 

IV. Zakres wyposażenia 

17.  Siedzenia ciemna tapicerka 

18.  Reflektory 
adaptacyjne w technologii LED z halogenami 
przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu, światła 
do jazdy dziennej w technologii LED 



Lp. Opis wymogów Wymogi Zamawiającego 

19.  Radio 
radioodtwarzacz fabryczny DAB+, minimum 
8’’ 

20.  Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane  

21.  Komputer pokładowy tak 

22.  Zamek 
zdalnie sterowany centralny zamek w 
kluczyku 

23.  Szyby sterowane elektrycznie (minimum) przód 

24.  Klimatyzacja 
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z 
regulacją elektroniczną 

25.  
Zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe 

dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne 

26.  Koła  Minimum 16’’ 

27.  Bezpieczeństwo (minimum) 

Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla 
kierowcy i pasażera z przodu 

Poduszka chroniąca kolana kierowcy 

Kurtyny powietrzne i boczne poduszki 
powietrzne z przodu 

28.  Bagażnik minimum 630L 

V. Warunki gwarancji 

29.  
Gwarancja podstawowa 
mechaniczna 

minimum 2 lata  

30.  
Gwarancja na powłoki 
lakiernicze  

minimum 2 lata  

31.  
Gwarancja na 
nieprzerdzewienie nadwozia 

minimum 2 lata 

 

Niezbędne dokumenty 

32.  

1) Dokumenty 
homologacyjne 

(świadectwo homologacji) 

Zamawiający wymaga wcześniejszego 
wydania dokumentu wskazanego w poz. 1 

w celu zarejestrowania pojazdu przez 
Zamawiającego w Wydziale Komunikacji 

Urzędu Miasta Olsztyna. 

2) komplet 2 szt. kluczyków 

lub innych fabrycznych 
urządzeń służących do 

otwarcia pojazdu 

3) instrukcja obsługi 

4) książka serwisowa i 

gwarancyjna 

5) wykaz autoryzacji stacji 

obsługi na terenie Polski i 
UE 

6) inne dokumenty wymagane 

prawem w języku polskim 
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