Załącznik Nr 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie pn: „Dostawa samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Staszowie”
CPV: 34.11.00.00 – 1 samochody osobowe
Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczenie do siedziby Zamawiającego
fabrycznie nowego samochodu osobowego, który musi spełniać niżej wymienione
wymagania techniczne oraz dot. wyposażenia ( parametry minimalne):
Parametry techniczne;
1. Samochód osobowy fabrycznie nowy klasy SUW, nigdy wcześniej nie rejestrowany,
2. 5 – drzwiowy,
3. Rok produkcji 2011,
4. Prześwit: nie mniej niż 180 mm,
5. Liczba miejsc: 5,
6. Silnik: benzynowy,
7. Pojemność silnika: od 1350 cm3 do 1400 cm3,
8. Moc silnika: nie mniej niż 120 KM,
9. Skrzynia biegów: manualna 6 – stopniowa,
10. Średnie zużycie paliwa: nie więcej niż 6,81/100 km,
11. Długość samochodu: nie mniej niż 4200 mm,
12. Wysokość: nie mnie niż 1670 mm,
13. Szerokość: nie mnie niż 1770 mm,
14. Pojemność bagażnika: nie mniej niż 300l,
15. Pojemność bagażnika po złożeniu tylnych siedzeń: nie mniej niż 1450l,
16. Moment obrotowy silnika: nie mniej niż 200 Nm.
Wyposażenie:
1. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera,
2. Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
3. Kurtyny powietrzne oraz poduszka chroniąca kolana kierowcy,
4. System stabilizacji toru jazdy,
5. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem w kluczyku,
6. Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu,
7. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
8. Wspomaganie układu kierowniczego,
9. Radioodtwarzacz fabryczny,
10. Przednie światła przeciwmgielne,
11. Światła do jazdy dziennej zamontowane fabrycznie,
12. Klimatyzacja min. Manualna,
13. Skórzana kierownica wielofunkcyjna obsługująca radio,
14. Autoalarm,

15. Podłokietnik z przodu,
16. Czujnik parkowania z tyłu,
17. Relingi dachowe,
18. Komplet 4 szt. oryginalnych obręczy kół ze stopów lekkich,
19. Komplet 4 szt. dodatkowych felg stalowych,
20. Koło zapasowe,
21. Lakier metalizowany.

Ponadto wymaga się, aby:
- Wykonawca w chwili odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, przekazał
Zamawiającemu dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji: ( karta
pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, książka gwarancji),
- w chwili zakupu samochód posiadał wykonany przegląd zerowy oraz gwarancję określoną
w książce gwarancyjnej,
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosił:
a) gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/ elektryczne: minimum 24 miesiące bez
limitu kilometrów,
b) gwarancja na powłokę lakierniczą: minimum 36 miesięcy,
c) gwarancja na perforację nadwozia: minimum 144 miesięcy (12 lat)

