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   Załącznik 1 
 
Zestawienie parametrów technicznych  
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu terenowego z napędem 4x4 dla Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków. 
2. Samochód musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2011) i nieużywany, posiadać 
certyfikat zgodności z normami CE i być dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
3. Wymagania techniczne i wyposażenie jakie ma spełniać samochód: 

L.p. Wymagania Zamawiającego Oferta 
Wykonawcy 
TAK/NIE 

Uwagi/opis 

1 samochód 5-cio drzwiowy   

2 silnik diesel nie mniejszy niż 2,0 i nie większy niż 2,4, 
chłodzony cieczą o mocy netto minimum 145 KM, 
spełniający normę emisji spalin Euro 5; zużycie paliwa w 
cyklu mieszanym nie większe niż 6,5 l / 100 km; 

  

3 masa własna samochodu nie większa niż 1700 kg;   

4 symetryczny stały napęd na cztery koła (4x4);   

5 skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa;   

6 minimalny prześwit – 21,5 cm;   

7 system samopoziomowania nadwozia (tylna oś); 
 

  

8 system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy;   

9 czterokanałowy system ABS oraz system elektronicznego 
rozdziału siły hamowania; 
 

  

10 przednie hamulce tarczowe, wentylowane; 
 

  

11 ogumienie letnie na felgach aluminiowych, felgi o 
wymiarach min 16”; 
 

  

12 śruby zabezpieczające na kołach,   

13 pełnowymiarowe koło zapasowe;   

14 system wspomagania hamowania awaryjnego;   

15 nadwozie w kolorze grafitowym;   

16 tapicerka materiałowa w kolorze czarnym;   

17 zderzak i przednie lusterka w kolorze nadwozia 
(dopuszczalne: częściowo w kolorze nadwozia); 
 

  

18 łamiące się w czasie zderzenia pedały;   

19 poduszki powietrzne co najmniej przednie 2 i boczne 2 ze 
zintegrowanymi kurtynami powietrznymi; 

  

20 przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości;   

21 napinacze pasów bezpieczeństwa;   

22 trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla tylnego rządu 
siedzeń; 
 

  

23 wzmocnienia boczne nadwozia;   

24 trzy zagłówki tylnego siedzenia;   

25 aktywne zagłówki z przodu;   

26 fotel kierowcy z regulacją wysokości;   
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27 wspomaganie układu kierowniczego;   

28 klimatyzacja automatyczna;   

29 komputer pokładowy;   

30 kamera cofania   

31 nawigacja GPS wyświetlająca obraz z kamery cofania   

32 immobiliser oraz dodatkowe elektroniczne zabezpieczenie 
przeciwkradzieżowe; 

  

33 zdalnie sterowany centralny zamek;   

34 radioodbiornik CD z systemem głośników;   

35 bluetooth;   

36 lusterka wewnętrzne w osłonach przeciwsłonecznych; 
 

  

37 lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i 
podgrzewane; 

  

38 ogrzewanie tylnej szyby;   

39 podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór 
wycieraczek; 

  

40 wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem;   

41 regulacja prędkości wycieraczki szyby tylnej i wycieraczek 
szyby przedniej; 

  

42 reflektory przeciwmgielne przednie;   

43 spryskiwacze reflektorów;   

44 wykładzina na ściankach i podłodze;   

45 komplet gumowych dywaników samochodowych; 
 

  

46 czujnik cofania,   

47 tempomat,   

48 haczyki na bagaż i gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej;   

49 demontowalna roleta bagażnika;   

50 belki poprzeczne bagażnika dachowego;   

51 apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica;   

52 stalowa osłona silnika.   

53 hak holowniczy   

54 mocowanie w bagażniku kanistra na paliwo oraz 
akumulatora 

  

55 kuweta bagażnika gumowa   

56 kierownica skórzana   

57 drążek zmiany biegów skórzany   

58 dodatkowy komplet felg aluminiowych, o wymiarach min. 
16” 
 

  

59 Gwarancja mechaniczna (minimum 2 lata bez limitu 
kilometrów lub opcjonalnie 3 lata i maksymalnie 100 
tysięcy kilometrów) 

  

60 Gwarancja na lakier (minimum 3 lata)   

61 Gwarancja na perforację podwozia (minimum 12 lat)   

62 Instrukcja w języku polskim   

4. Oferowany przez Wykonawcę samochód musi mieć możliwość naprawy w co najmniej jednym 
punkcie ASO (Autoryzowana przez gwaranta Stacja Obsługi) zlokalizowanym nie dalej niż 100km od 
siedziby Zamawiającego. 
5. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie jednorazowa. 
 
UWAGA! 
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1. W sytuacji, gdy Wykonawca w kolumnie „oferta Wykonawcy” wpisze „NIE” Zamawiający uzna, 
że zaproponowany asortyment nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający uzna, że zaproponowany asortyment nie spełnia wymagań również w sytuacji 
gdy pole w kolumnie „oferta Wykonawcy” nie zostanie wypełnione.  

3.  Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, 
Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie 
uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem 
oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


