Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego (okres
leasingu 60 miesięcy) z opcją wykupu 9-osobowego samochodu przystosowanego do
przewozu osób i towarów.
2. Samochód nowy z przebiegiem nie większym niż 300 km. Samochód wolny od wad fizycznych i
prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją pojazdu niezbędną do rejestracji oraz
eksploatacji.
II. Szczegółowy opis parametrów techniczno-jakościowych samochodu
1. Wymagane warunki techniczne samochodu:
1) samochód 9-osobowy, nieużywany, typ nadwozia osobowy, przedłużony typu combi lub van,
minibus, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych;
2) rok produkcji 2021 lub 2022
3) liczba miejsc siedzących: 9
4) wymiary zewnętrzne: długość min. 5300 mm
5) wymiary zewnętrzne: szerokość min. 1900 mm
6) wymiary zewnętrzne: wysokość min. 1900 mm
7) ilość drzwi: 4; tylnie drzwi (otwierane na boki), drzwi boczne przeszkolone przesuwne prawe z szybą
odsuwaną i ściana lewa środkowa przeszklona z szybą odsuwaną
8) typ nadwozia: combi – wagon, bus, minibus
9) pojazd spełnia wymagania techniczne obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po
drogach publicznych oraz posiada homologację wystawioną zgodnie z art.68 ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Norma emisji spalin Euro 6.
2. Parametry techniczne
1) silnik – turbo diesel
2) pojemność skokowa silnika co najmniej 1995 cm3
3) moc silnika nie mniejsza niż 150 KM
4) rodzaj paliwa: olej napędowy
5) sześciostopniowa skrzynia biegów manualna
6) systemy: układ wspomagania nagłego hamowania, ABS lub równoważny, system kontroli toru jazdy
ESP lub równoważny
7) lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane
8) siedzenie kierowcy z regulacją
9) światła Full Led
10) światła do jazdy dziennej LED

11) światła przeciwmgłowe i czujnik światła oraz deszczu
12) szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
13) szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
14) wielkość kół nie mniej niż 17”
15) wyposażenie:
a) wspomaganie układu kierowniczego,
b) centralny zamek sterowany pilotem
c) czujnik/sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa
d) fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylenia i podłokietnikiem
e) kierownica regulowana na wysokość i głębokość
f) klimatyzacja manualna, automatyczna, półautomatyczna montowana fabrycznie z przodu
oraz przestrzeni pasażerskiej pojazdu
g) ogrzewanie dodatkowe przestrzeni pasażerskiej (tylne – nawiewy i sterowanie)
h) komputer pokładowy
i) instalacja radiowa z radiem
j) zegary LCD
k) alarm
l) zestaw naprawczy;
16) poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 1
17) nadwozie przeszklone 1
18) część boczna i tylne drzwi przeszklone do połowy
19) drzwi przesuwane z prawej strony z szybą 1 a z lewej ściana lewa środkowa przeszklona z szybą
odsuwaną
20) stopień wejściowy wewnątrz
21) podwójne siedzenie obok kierowcy 2
22) II rząd siedzeń: ławka 3-miejscowa 1/3:2/3 – łatwo demontowalna
23) III rząd siedzeń ławka 3-miejscowa – składana i łatwo demontowalna
24) zagłówki wszystkich foteli, podłokietniki na miejscach tylnych
25) wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa
26) czujniki parkowania przód/bok/tył oraz kamera cofania
27) tapicerka wewnętrzna materiałowa, pozostałe elementy wykończenia z tworzywa sztucznego
28) dach przestrzeni pasażerskiej wyłożony podsufitką
29) klapa tylna ze światłem STOP
30) ogrzewanie tylnej szyby z wycieraczką
31) szyby przednie i tylne przyciemniane
32) system kontroli ciśnienia w oponach
33)Warunki gwarancji i serwisu:
a) gwarancja na pojazd nie mniej niż 1,5 roku,
b) gwarancja na perforację blach nie mniej niż 10 lat,
c) gwarancja na powlokę lakiernicza nie mniej niż 2 lata,

d) autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie całego kraju,
e) ubezpieczenie AC, OC, NNW, Assistance przez okres 12 miesięcy,
f) dopuszczony czas rozpoczęcia realizacji reklamacji zgłoszonej usterki lub awarii wynosi 48
godzin.
34) Wielkość emisji dwutlenku węgla nie większa niż 200g/km
35) Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniające wymogi
Dyrektywy obowiązującej w dniu dostarczenia pojazdu do Zamawiającego.
36) Punkty mocowania ładunku w bagażniku i przykrycie części bagażowej
III. Warunki dotyczące leasingu operacyjnego z opcją wykupu
1) Warunki dotyczące leasingu operacyjnego :
1. Leasing w walucie PLN
2. Okres leasingu 60 miesięcy
3. Wysokość opłaty wstępnej do 20% wartości samochodu
4. Liczba rat leasingowych 60 rat miesięcznych
5. Cena wykupu samochodu po zakończeniu leasingu 1% wartości samochodu

