
 1 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów 

osobowych wyprodukowanych w roku 2017 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

Samochód pierwszy i drugi: 
 
Wyposażenie,  parametry i warunki bezpieczeństwa, które muszą posiadać samochody: 

 

 

1. Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm3 

2. Paliwo – benzyna  

3. Moc co najmniej 200 KM  

4. Długość co najmniej 4760 mm   

5. Rozstaw osi co najmniej  2750 mm   

6. Napęd na oś przednią  

7. Przekładnia automatyczna minimum 6-stopniowa 

8. Ilość drzwi: minimum 4  

9. Kolor nadwozia czarny metalizowany 

10. Klamki oraz lusterka boczne lakierowane w kolorze nadwozia  

11. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, składane, podgrzewane   

12. Światła dzienne, mijania i drogowe w technologii halogenowej, LED                               

lub ksenonowej 

13. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

14. Czujnik deszczu 

15. Kamera cofania 

16. Szyby boczne z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie 

17. Podgrzewana szyba przednia 

18. Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby 

19. Autoalarm 

20. Zamek centralny zdalnie sterowany 

21. Wspomaganie układu kierowniczego 

22. Kierownica multifunkcyjna 

23. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  
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24. Układ hamulcowy z  systemami:  

1) ABS lub równoważne (zapobieganie blokowania kół podczas hamowania) 

2) ESP lub równoważne (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy) 

3) ASR lub równoważne ( system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania) 

4) MSR lub równoważne (system uzupełniający ABS zapobiegający                          

utracie przyczepności kół).  

25. Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera 

26. Kurtyny powietrzne  

27.  Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla wszystkich foteli  

28. Kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem 

dźwiękowym 

29. Kontrolka niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika 

30. Fotele przednie z regulacją wysokości   

31. Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy 

32. Pokrycie siedzeń: jasne  

33. Deska rozdzielcza górna: ciemna  

34. Deska rozdzielcza dolna:  jasna 

35. Wstawki wykończeniowe na drzwiach: jasne 

36. Podłoga: czarna 

37. Podsufitka: jasna 

38. Klimatyzacja minimum dwustrefowa sterowana elektronicznie  

39. Komputer pokładowy 

40. Nawigacja 

41. Zestaw głośnomówiący 

42. Radio z głośnikami i funkcją odczytu CD oraz MP3 

43. Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach bocznych tylnych  

44. 2 lampki do czytania z tyłu 

45. Komplet kół ze stopów metali lekkich (dwa komplety: letni i zimowy) 

46. Dywaniki welurowe i  gumowe z przodu i z tyłu 

47. Koło zapasowe 

48. Podnośnik samochodowy 

49. Trójkąt 

50. Gaśnica. 
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Samochód trzeci: 
 
Wyposażenie,  parametry i warunki bezpieczeństwa, które musi posiadać samochód: 

 

 

1. Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm3 

2. Paliwo – benzyna  

3. Moc co najmniej 200 KM  

4. Długość co najmniej 4760 mm   

5. Rozstaw osi co najmniej  2750 mm   

6. Napęd na dwie osie 

7. Przekładnia automatyczna minimum 6-stopniowa 

8. Ilość drzwi: minimum 4  

9. Kolor nadwozia czarny metalizowany 

10. Klamki oraz lusterka boczne lakierowane w kolorze nadwozia  

11. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, składane, podgrzewane   

12. Światła dzienne, mijania i drogowe w technologii halogenowej, LED                               

lub ksenonowej 

13. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

14. Czujnik deszczu 

15. Kamera cofania 

16. Szyby boczne z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie 

17. Podgrzewana szyba przednia 

18. Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby 

19. Autoalarm 

20. Zamek centralny zdalnie sterowany 

21. Wspomaganie układu kierowniczego 

22. Kierownica multifunkcyjna 

23. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  

24. Układ hamulcowy z  systemami:  

1) ABS lub równoważne (zapobieganie blokowania kół podczas hamowania) 

2) ESP lub równoważne (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy 

3) ASR lub równoważne (system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania) 

4) MSR lub równoważne (system uzupełniający ABS zapobiegający                          

utracie przyczepności kół).  

25. Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera 
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26. Kurtyny powietrzne  

27.  Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla wszystkich foteli  

28. Kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem 

dźwiękowym 

29. Kontrolka niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika 

30. Fotele przednie z regulacją wysokości   

31. Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy 

32. Pokrycie siedzeń: jasne  

33. Deska rozdzielcza górna: ciemna  

34. Deska rozdzielcza dolna:  jasna 

35. Wstawki wykończeniowe na drzwiach: jasne 

36. Podłoga: czarna 

37. Podsufitka: jasna 

38. Klimatyzacja minimum dwustrefowa sterowana elektronicznie  

39. Komputer pokładowy 

40. Nawigacja 

41. Zestaw głośnomówiący 

42. Radio z głośnikami i funkcją odczytu CD oraz MP3 

43. Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach bocznych tylnych  

44. 2 lampki do czytania z tyłu 

45. Komplet kół ze stopów metali lekkich (dwa komplety: letni i zimowy) 

46. Dywaniki welurowe i  gumowe z przodu i z tyłu 

47. Koło zapasowe 

48. Podnośnik samochodowy 

49. Trójkąt 

50. Gaśnica. 

 

 

Samochód czwarty: 
 
Wyposażenie,  parametry i warunki bezpieczeństwa, które musi posiadać samochód: 
 

1. Pojemność silnika nie mniej niż 1450 cm3 

2. Silnik: technologia hybrydowa  

3. Moc systemowa co najmniej 200 KM  

4. Długość co najmniej 4760 mm   
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5. Rozstaw osi co najmniej  2750 mm   

6. Napęd na oś przednią lub tylną  

7. Przekładnia automatyczna  

8. Ilość drzwi: 4  

9. Kolor nadwozia czarny  

10. Klamki oraz lusterka boczne lakierowane w kolorze nadwozia  

11. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, składane, podgrzewane   

12. Światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED                               

13. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

14. Czujnik deszczu 

15. Kamera cofania 

16. Szyby boczne z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie 

17. Podgrzewana szyba przednia 

18. Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby 

19. Autoalarm 

20. Zamek centralny zdalnie sterowany 

21. Wspomaganie układu kierowniczego 

22. Kierownica multifunkcyjna 

23. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  

24. Układ hamulcowy z  systemami:  

a. ABS lub równoważne (zapobieganie blokowania kół podczas hamowania) 

b. ESP lub równoważne (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy) 

c. ASR lub równoważne ( system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania) 

d. MSR lub równoważne (system uzupełniający ABS zapobiegający                          

utracie przyczepności kół).  

25. Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera 

26. Kurtyny powietrzne  

27.  Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla wszystkich foteli  

28. Kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem 

dźwiękowym 

29. Kontrolka niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika 

30. Fotele przednie z regulacją wysokości   

31. Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy 

32. Pokrycie siedzeń: jasne  

33. Deska rozdzielcza górna: ciemna  

34. Deska rozdzielcza dolna:  jasna 
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35. Wstawki wykończeniowe na drzwiach: jasne 

36. Podłoga: czarna 

37. Podsufitka: jasna 

38. Klimatyzacja minimum dwustrefowa sterowana elektronicznie  

39. Komputer pokładowy 

40. Nawigacja 

41. Zestaw głośnomówiący 

42. Radio z głośnikami i funkcją odczytu CD oraz MP3 

43. Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach bocznych tylnych  

44. 2 lampki do czytania z tyłu 

45. Komplet kół ze stopów metali lekkich (dwa komplety: letni i zimowy) 

46. Dywaniki welurowe i  gumowe z przodu i z tyłu 

47. Koło zapasowe  

48. Podnośnik samochodowy 

49. Trójkąt 

50. Gaśnica. 

 

 
 
 
Samochód piąty: 
 
Wyposażenie,  parametry i warunki bezpieczeństwa, które musi posiadać samochód: 

 

 
1. Pojemność silnika nie mniej niż 1500 cm3 

2. Paliwo – benzyna  

3. Moc co najmniej 160 KM  

4. Długość co najmniej 4650 mm   

5. Rozstaw osi co najmniej  2650 mm   

6. Napęd na przednią oś   

7. Przekładnia manualna 

8. Ilość drzwi: minimum 4  

9. Kolor nadwozia czarny metalizowany 

10. Klamki oraz lusterka boczne lakierowane w kolorze nadwozia  

11. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane   

12. Światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED  

13. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 
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14. Szyby boczne z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie 

15. Autoalarm 

16. Zamek centralny zdalnie sterowany 

17. Wspomaganie układu kierowniczego 

18. Kierownica multifunkcyjna 

19. Układ hamulcowy z  systemami:  

a. ABS lub równoważne (zapobieganie blokowania kół podczas hamowania) 

b. ESP lub równoważne (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy) 

c. ASR lub równoważne ( system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania) 

20. Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera 

21. Kurtyny powietrzne  

22. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla wszystkich foteli  

23. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 

24. Kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem 

dźwiękowym 

25. Fotele przednie z regulacją wysokości   

26. Pokrycie siedzeń: ciemne 

27. Deska rozdzielcza górna: ciemna  

28. Deska rozdzielcza dolna:  ciemna 

29. Wstawki wykończeniowe na drzwiach: ciemne 

30. Podłoga: czarna 

31. Podsufitka: jasna 

32. Klimatyzacja minimum dwustrefowa sterowana elektronicznie  

33. Komputer pokładowy 

34. Radio z głośnikami i funkcją odczytu CD oraz MP3 

35. Komplet kół ze stopów metali lekkich (dwa komplety: letni i zimowy) 

36. Dywaniki welurowe i  gumowe z przodu i z tyłu 

37. Koło zapasowe 

38. Podnośnik samochodowy 

39. Trójkąt 

40. Gaśnica. 
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Samochód szósty: 
 
Wyposażenie,  parametry i warunki bezpieczeństwa, które musi posiadać samochód: 

 

 

1. Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm3 

2. Paliwo – diesel  

3. Moc co najmniej 190 KM  

4. Długość co najmniej 5000 mm   

5. Rozstaw osi co najmniej  3200 mm   

6. Napęd na 4x2 lub 4x4  

7. Przekładnia automatyczna minimum 6-stopniowa 

8. Ilość miejsc: 8 

9. Ilość drzwi: minimum 3 

10. Kolor nadwozia czarny metalizowany 

11. Klamki oraz lusterka boczne lakierowane w kolorze nadwozia  

12. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, składane, podgrzewane   

13. Światła dzienne, mijania i drogowe w technologii halogenowej, LED                               

lub ksenonowej 

14. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

15. Czujnik deszczu 

16. Kamera cofania 

17. Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie 

18. Podgrzewana szyba przednia 

19. Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby 

20. Autoalarm 

21. Zamek centralny zdalnie sterowany 

22. Wspomaganie układu kierowniczego 

23. Kierownica multifunkcyjna 

24. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  

25. Układ hamulcowy z  systemami:  

1) ABS lub równoważne (zapobieganie blokowania kół podczas hamowania) 

2) ESP lub równoważne (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy) 

3) ASR lub równoważne ( system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania) 

26. Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera 

27. Kurtyny powietrzne  
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28.  Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla wszystkich foteli  

29. Kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem 

dźwiękowym 

30. Kontrolka niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika 

31. Dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości   

32. Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera 

33. Pokrycie siedzeń: skórzane ciemne 

34. Deska rozdzielcza górna: ciemna  

35. Deska rozdzielcza dolna:  ciemna 

36. Wstawki wykończeniowe na drzwiach: ciemne 

37. Podłoga: czarna 

38. Podsufitka: jasna 

39. Oświetlenie w podsufitce 

40. Klimatyzacja minimum dwustrefowa sterowana elektronicznie  

41. Komputer pokładowy 

42. Nawigacja 

43. Zestaw głośnomówiący 

44. Radio z głośnikami i funkcją odczytu CD oraz MP3 

45. Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach  

46. Komplet kół ze stopów metali lekkich (dwa komplety: letni i zimowy) 

47. Dywaniki welurowe i  gumowe z przodu i z tyłu 

48. Koło zapasowe 

49. Podnośnik samochodowy 

50. Trójkąt 

51. Gaśnica. 

 

 

POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZOSTAŁY OKREŚLONE                                    

W ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ 

CZEŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  

 

 


