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…………………………… 
        /pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 
 

Lp. Wyszczególnienie Opis 
Informacje jakie 

muszą być zawarte 
w kolumnie 5 

Oferta 
Wykonawcy 
- oferowane 
parametry 

1 2 3 4 5 
DANE TECHNICZNE 

1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6. √ 
Wpisać TAK (gdy silnik 
spełnia) lub NIE (gdy silnik 
nie spełnia wymagań SIWZ) 

 

2. Moc maksymalna [KW]/[KM]. min. 300 / 408  
Podać maksymalną moc 
zgodnie z homologacją 
pojazdu 

 

3. Skrzynia biegów automatyczna z moŜliwością manualnej zmiany przełoŜeń. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

4. Napęd na cztery koła. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

5. Nadwozie zamknięte, 4 – drzwiowe typu „sedan”. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

6. Długość [mm]. min. 5200 
Podać długość zgodnie 
z homologacją pojazdu 

 

7. Szerokość (bez lusterek) [mm]. min. 1850 
Podać szerokość zgodnie 
z homologacją pojazdu 

 

8. Wysokość [mm]. min. 1450 
Podać wysokość zgodnie 
z homologacją pojazdu 

 

9. Rozstaw osi [mm].  min. 3100 
Podać rozstaw osi zgodnie 
z homologacją pojazdu 

 

10. Pojemność zbiornika paliwa [l]. min. 75 
Podać pojemność zbiornika 
paliwa 

 

11. Wysokość od siedziska tylnej kanapy do dachu [mm]. min. 970 
Podać  wysokość od 
siedziska tylnej kanapy do 
dachu 
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Lp. Wyszczególnienie Opis 
Informacje jakie 

muszą być zawarte 
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Oferta 
Wykonawcy 
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1 2 3 4 5 
WYPOSAśENIE SAMOCHODU 

12. 
Koła z oponami letnimi. Tarcze kół ze stopów lekkich o średnicy osadzenia nie mniejszej niŜ 
19 cali, opony fabrycznie nowe nie starsze niŜ 12 miesięcy, zalecane przez producenta 
pojazdu. 

4 szt. 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

13. 
Koła z oponami zimowymi. Tarcze kół ze stopów lekkich o średnicy osadzenia nie mniejszej 
niŜ 18 cali, opony fabrycznie nowe nie starsze niŜ 12 miesięcy, zalecane przez producenta 
pojazdu. 

4 szt. 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

14. 
Koło zapasowe na ogumieniu letnim spełniającym wymogi jak w punkcie 12 lub koło 
dojazdowe lub opony umoŜliwiające kontynuowanie jazdy po ich przebiciu. 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

15. Brak oznaczeń modelu na nadwoziu. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

16. 
Lakier nadwozia metalizowany – (kolor zostanie wybrany z gamy oferowanej przez 
Producenta pojazdu przed podpisaniem umowy z Wykonawcą). 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

17. 
Fotele komfortowe dla pasaŜera i kierowcy, sterowane elektrycznie, wentylowane                        
i podgrzewane z pamięcią połoŜenia.  

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

18. Siedzenia z tyłu komfortowe, sterowane elektrycznie, wentylowane i podgrzewane.  √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

19. 
Tapicerka skórzana - (kolor zostanie wybrany z gamy oferowanej przez Producenta pojazdu 
przed podpisaniem umowy z Wykonawcą). 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

20. Środkowe podłokietniki z przodu i tyłu. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

21. Schładzany schowek na napoje (lub lodówka) dostępna dla pasaŜerów siedzących z tyłu. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

22. Szyby atermiczne.  
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 
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23. Elektrycznie sterowane szyby boczne, przednie i tylne. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

24. Rolety przeciwsłoneczne szyb: tylnej i drzwi tylnych sterowane elektrycznie. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

25. 
Elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z automatycznym 
ściemnianiem i zmianą połoŜenia lusterka prawego przy cofaniu; obudowa w kolorze 
nadwozia. 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

26. Lusterko wewnętrzne samościemniające. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

27. Kierownica wielofunkcyjna. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

28. Czterostrefowa automatyczna klimatyzacja z filtrem przeciw pyłkowym.  √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

29. MoŜliwość sterowania klimatyzacją z tylnych siedzeń. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

30. 
Reflektory przednie diodowe lub laserowe ze zmiennym rozkładem światła i z automatyczną 
regulacją zaleŜną od obciąŜenia. 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

31. Końcówki spryskiwaczy szyby przedniej podgrzewane. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

32.    Światła przeciwmgłowe przednie. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

33. 
Radioodtwarzacz CD/MP3 z moŜliwością odbioru w systemie analogowym i cyfrowym,  
min. 12 głośników. 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

34. Złącze audio USB do podłączenia przenośnych urządzeń multimedialnych. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 
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35. 
System multimedialny dla pasaŜerów siedzących z tyłu pojazdu z DVD i TV (z moŜliwością 
odbioru w systemie cyfrowym) zabudowany fabrycznie. 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

36. MoŜliwość sterowania DVD i TV z tylnych siedzeń. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

37. System bezpiecznego parkowania (przód i tył) z kamerą cofania. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

38. 
Wbudowana fabrycznie nawigacja satelitarna GPS ( z mapą Polski i Europy), oraz 
aktualizacją w okresie 5 lat na koszt Wykonawcy. 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

39. 
Centralny zamek z pilotem, fabryczny autoalarm z funkcją kontroli wnętrza i 
zabezpieczeniem przed odholowaniem, wyłącznik / tryb serwisowy. 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

40. Zabezpieczenie antykradzieŜowe (Immobiliser). √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

41. Szyberdach, elektrycznie sterowany uchylny do góry i przesuwany. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

42. System domykania drzwi. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

43. Elektrycznie zamykany i otwierany bagaŜnik. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

44. Gniazda elektryczne 12 V w przestrzeni bagaŜowej i dla pasaŜerów siedzących z tyłu. 2 szt. 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

45. Gniazda pod sztyce dla proporców na błotnikach przednich. 2 szt. 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

46. Sztyce do proporców kompletne. 2 szt. 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 
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47. 
Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica oraz fabryczny zestaw narzędzi zamontowane 
w pojeździe. 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

48. Kpl. dywaników welurowych. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

49. Kpl. dywaników gumowych. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

50. Pakiet dla palących. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

51. Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku polskim √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

52. 
Zabezpieczenie powłoki lakierniczej przedniej części pojazdu folią bezbarwną (przedni 
zderzak, reflektory, obudowa lusterek zewnętrznych). 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

53. MoŜliwość uruchomienia i jazdy pojazdu bez kluczyka umieszczonego w stacyjce. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

54. Wspomaganie układu kierowniczego zaleŜne od prędkości jazdy. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

55. Samopoziomujące się zawieszenie. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

56. Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

57. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasaŜerów. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

58. Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasaŜerów. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 
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59. Kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasaŜerów. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

60. Hamulce tarczowe, wentylowane przedniej i tylnej osi pojazdu. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

61. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.  √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

62. Asystent siły hamowania. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

63. Automatyczna i ręczna blokada wszystkich drzwi . √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

64. System ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

65. System jazdy nocnej (wykrywania przeszkód na drodze). √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

66. System ostrzegania kierowcy o pojeździe w polu martwym w lusterkach bocznych. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

67. Tempomat. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

68. 
Bezpieczna kolumna kierownicy z elektryczną regulacją w dwóch płaszczyznach i pamięcią 
ustawień. 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

69. 

Instalacja elektryczna przystosowana do podłączenia dodatkowych odbiorników prądu tj. 
1) radiotelefon samochodowy, 
2) sygnały uprzywilejowania w ruchu. 

 

√ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 



                        Załącznik nr 1a do SIWZ 

 

1/2016/ZP                                                                                                                                                                                                        Strona 7 
 

Lp. Wyszczególnienie Opis 
Informacje jakie 

muszą być zawarte 
w kolumnie 5 

Oferta 
Wykonawcy 
- oferowane 
parametry 

1 2 3 4 5 

70. 

Sygnały uprzywilejowania w ruchu drogowym: 
1) lampa dachowa typu LED 1 szt. ( niebieska) z moŜliwością wysyłania sygnałów 

świetlnych w dwóch wariantach 360 stopni lub 180 stopni (spełniająca wymagania 
obowiązujące na terenie RP tj. Regulamin 65 EKG/ONZ dla światła niebieskiego oraz 
Regulamin 10 EKG/ONZ lub zamiennie Dyrektywę 95/54 EMC dla wszystkich lamp), 
umoŜliwiająca jazdę z prędkością maksymalną, 

2) wzmacniacz sygnałów (posiadający świadectwo homologacji na zgodność z 
Regulaminem 10 EKG/ONZ) oferujący komplet funkcji i sterowanie sygnalizacją świetlną 
i dźwiękową oraz umoŜliwiający podawanie komunikatów słownych na zewnątrz pojazdu 
poprzez mikrofon zintegrowany z manipulatorem, 

3) głośnik kompaktowy o mocy min. 100 W, 
4) lampy typu LED (2 szt. niebieskie – spełniające wymagania obowiązujące na terenie RP.  

tj. Regulamin 65 EKG/ONZ dla światła niebieskiego oraz Regulamin 10 EKG/ONZ) 
zamontowane w przedniej części pojazdu. 

Miejsca zamontowania poszczególnych elementów zostaną ustalone z wybranym 
Wykonawcą, przed podpisaniem umowy. 

√ 

Opisać oferowane 
urządzenia (w tym podać 
producenta oraz typ 
oferowanego urządzenia) 

 

71. 
Wykonawca wykona montaŜ dostarczonego przez Zamawiającego radiotelefonu 
samochodowego i anteny w miejscach uzgodnionych przed podpisaniem umowy. √ 

Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

72. Samochód z roku produkcji 2016 - fabrycznie nowy. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

73. 

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi 3 dniowe szkolenie dla 20 kierowców 
Zamawiającego w zakresie techniki jazdy i eksploatacji pojazdów w ośrodku szkoleniowym 
producenta pojazdów. Materiały szkoleniowe i wszystkie koszty związane ze szkoleniem 
ponosi Wykonawca. 

√ 

Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

74. 

Wykonawca we wskazanym ośrodku szkoleniowym zorganizuje i przeprowadzi 3 dniowe 
szkolenie dla 10 mechaników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych napraw. 
Materiały szkoleniowe (instrukcje obsługowo – naprawcze) i wszystkie koszty związane ze 
szkoleniem ponosi Wykonawca. 

√ 

Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 

 

75. 

 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania postanowień gwarancyjnych i serwisowych na 
własny koszt. Koszty uwzględniają równieŜ uŜyte w ww. czynnościach materiały niezbędne 
do ich prawidłowego wykonania. 
 
 

√ 

Wpisać TAK (gdy spełnia) lub 
NIE (gdy nie spełnia 
wymagań SIWZ) 
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76. 

Wykonawca wskaŜe serwis do wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych na terenie 
miasta stołecznego Warszawy.  

√ 
Wpisać adres (adresy) 
punktów serwisowych 

 

 

   

 

 

 

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

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


