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1. Opis: Samochód osobowy typu kombi, 5 –osobowy, fabrycznie nowy wyprodukowany 

w 2012 lub 2013 roku 

2. Ilość: 1 

3. Przeznaczenie: pojazd użytkowy  

4. Wymagania: 

 typ nadwozia kombi, przeszklony, 5-cio drzwiowy (bez drzwi przesuwnych) 

 samochód fabrycznie nowy który nie był poddawany jakimkolwiek naprawom, 

nie używany do jazd testowych, 

 silnik typu diesel, 

 automatyczna skrzynia biegów, 

 spełniający polskie wymagania, w tym warunki techniczne wynikające z 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2005 r. Dz. U.  

Nr 108, poz 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń do tej ustawy. 

 rok produkcji – 2012 

 ilość miejsc – 5 

 moc  min. 160 KM 

 koła stalowe lub aluminiowe  16 - 18 cali, opony zimowe i komplet opon 

letnich 

 czujniki parkowania 

 szyby drzwi przednich i tylnych sterowanie elektrycznie, 

 długość zewnętrzna - min.4770 

 rozstaw osi min. 2700 mm 

 szerokość (bez lusterek) min.1800 mm 

 kolor  biały, szary lub srebrny 

 lusterka elektryczne sterowane i podgrzewane, 

 przednie i boczne poduszki powietrzne, poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, 

 ABS, ESP 

 reflektory halogenowe przednie, 

 centralny zamek 

 wycieraczki wielobiegowe na okno z przodu i wycieraczka z tyłu 

 fabrycznie zamontowane radio 

 regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach, 

 wspomaganie układu kierowniczego, 

 dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, 

 pojemność bagażnika min. 500 litrów przy rozłożonych siedzeniach 

 koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, 

 wyposażenie obowiązkowe: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, klucz 

do kół, apteczka z wyposażeniem według normy europejskiej DIN 13164 

5. Gwarancja i serwis 

 Gwarancja min. 2 lata 

 Z chwilą wymiany zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje 

automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób,  

 Czas oczekiwania autoryzowanego serwisu pojazdu wynosi 2h , wraz ze 

wskazaniem tego miejsca. 
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 Gwarancja Wykonawcy dotycząca skuteczności zabezpieczenia 

antykorozyjnego: min. 5 lat 

 Okres gwarancji biegnie od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego 

 

 

6. Pozostałe warunki zamówienia 

 2 komplety kluczy 

 Wykonawca gwarantuje pełnienie wymagań rejestracyjnych obowiązujących w 

dniu dostawy 

 Odbiór samochodu nastąpi do 30 marca 2013 roku po sprawdzeniu 
kompletności dostawy i wymaganych dokumentów. Dostawę uważa się za 
kompletną jeżeli dostarczony samochód będzie zgodny z podpisaną umową, 
dołączone będą wszystkie wymagane przepisami dokumenty, certyfikaty, 
gwarancje, instrukcje obsługi i zostanie podpisany przez Zamawiającego i 
Wykonawcę bez zastrzeżeń protokół zdawczo - odbiorczy. Wszystkie ww. 
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 

 

 

 

 

 

 


