Załącznik do SIWZ

PARAMETRY
samochodu osobowego (szt. 1) lub osobowo ciężarowego fabrycznie nowego część I zamówienia:

Charakterystyka techniczna pojazdu
(wymagania)
Rok produkcji 2015 lub 2016
Homologacja osobowa
Norma emisji spalania EURO 6
Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany

Parametry (wpisać słownie lub tak/nie w
zależność od wymagań)

Pojemność silnika nie mniejsza niż 1450m3

Moc nie mniejsza niż 55 KW turbodoładowanie
Skrzynia biegów manualna minimum 5 biegów +
wsteczny
Liczba miejsc siedzących minimum 5

Drzwi tylne dwu skrzydłowe przeszklone
Drzwi boczne tylne przeszklone
Przestrzeń ładunkowa bagażnika min. 300
litrów
Koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu
Prędkość maksymalnie minimum 145 km/godz.
Paliwo ON

Zbiornik paliwa minimum 50 litrów
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek

System ABS
Immobiliser
Kolor: biały, czarny, niebieski, zielony lub
srebrny
Dywaniki podłogowe gumowe 1 komplet
Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów
minimum 2 lata
Gwarancja na perforację blachy minimum 6 lat
Gwarancja na trwałość powłoki lakierniczej
minimum 2 lata
Wykonawca, na czas naprawy gwarancyjnej,
dostarczy w miejsce wskazane przez
Zamawiającego samochodu zastępczego o
specyfikacji nie gorszej, niż wskazana w opisie
przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy z
wyłączeniem roku produkcji
Marka samochodu i model

..................................,dnia ......................

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do działania za Wykonawcę)

Załącznik do SIWZ

PARAMETRY
samochodu osobowego (szt. 1) lub osobowo ciężarowego fabrycznie nowego część II zamówienia:

Charakterystyka techniczna pojazdu
(wymagania)
Rok produkcji 2015 lub 2016
Homologacja osobowa
Norma emisji spalania EURO 6
Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany

Parametry (wpisać słownie lub tak/nie w
zależność od wymagań)

Pojemność silnika nie mniejsza niż 1450m3

Moc nie mniejsza niż 55 KW turbodoładowanie
Skrzynia biegów manualna minimum 5 biegów +
wsteczny
Liczba miejsc siedzących minimum 5

Drzwi tylne dwu skrzydłowe przeszklone
Drzwi boczne tylne przeszklone
Przestrzeń ładunkowa bagażnika min. 650 litrów
Koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu
Prędkość maksymalnie minimum 145 km/godz.
Paliwo ON

Zbiornik paliwa minimum 50 litrów
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek

System ABS
Immobiliser
Kolor: biały, czarny, niebieski, zielony lub
srebrny
Dywaniki podłogowe gumowe 1 komplet
Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów
minimum 2 lata
Gwarancja na perforację blachy minimum 6 lat
Gwarancja na trwałość powłoki lakierniczej
minimum 2 lata
Wykonawca, na czas naprawy gwarancyjnej,
dostarczy w miejsce wskazane przez
Zamawiającego samochodu zastępczego o
specyfikacji nie gorszej, niż wskazana w opisie
przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy z
wyłączeniem roku produkcji
Marka samochodu i model

..................................,dnia ......................

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do działania za Wykonawcę)

Załącznik do SIWZ

PARAMETRY
samochodów ciężarowych (szt. 3) fabrycznie nowych część III zamówienia:

Charakterystyka techniczna pojazdu
(wymagania)
Rok produkcji 2015 lub 2016
Homologacja ciężarowa
Norma emisji spalania EURO 5 lub EURO 6
Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany

Parametry (wpisać słownie lub tak/nie w
zależności od wymagań)

Pojemność silnika nie mniejsza niż 1248m3

Moc nie mniejsza niż 55 KW turbodoładowanie
Skrzynia biegów manualna minimum 5 biegów +
wsteczny
Jeden rząd siedzeń (dwa lub trzy miejsca)

Drzwi tylne dwu skrzydłowe, prawe tylne drzwi
przesuwane, prawe i lewe przednie przeszklone
Nadwozie typu furgon
Pojemność skrzyni ładunkowej – min 3,2m3
Ładowność – min. 700 kg
Koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu
Prędkość maksymalnie minimum 145 km/godz.
Paliwo ON

Zbiornik paliwa minimum 50 litrów
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek

System ABS
Immobiliser
Kolor: biały, czarny, niebieski, zielony lub srebrny
Dywaniki podłogowe gumowe 1 komplet dla
każdego samochodu
Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów
minimum 2 lata
Gwarancja na perforację blachy minimum 6 lat
Gwarancja na trwałość powłoki lakierniczej
minimum 2 lata
Wykonawca, na czas naprawy gwarancyjnej, dostarczy w
miejsce wskazane przez Zamawiającego samochodu
zastępczego o specyfikacji nie gorszej, niż wskazana w
opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy z
wyłączeniem roku produkcji

Dwa samochody wyposażone w bagażnik dachowy z
czego jeden samochód z bagażnikiem dachowym
musi być wyposażony w hak holowniczy z
homologacją
Marka samochodu i model

..................................,dnia ......................

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do działania za Wykonawcę)

