Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia ‐ Specyfikacja techniczna minimalnych parametrów samochodu.

Lp.

Parametry wymagane przez Zamawiającego

1

2

1.

Samochód nowy typu bus, ośmioosobowy

2.

Rok produkcji 2018
Rodzaj nadwozia: typu bus, furgon w tylnej części przeszklony. Brak stałej przegrody pomiędzy
kabiną a tylną częścią pojazdu

3.
4.

Silnik: diesel, z pojedynczą turbiną, maksymalny moment obrotowy minimun 405NM

5.

Pojemność silnika: minimum 1900 cm3

6.

Moc silnika minimum 170 KM

7.

Skrzynia biegów: manualna 6‐biegowa

8.

Zbiornik paliwa: minimum 70 litrów

9.

Norma emisji spalin: minimum EURO 6

10.

System Auto‐Start‐Stop

11.

Długość całkowita/bez tynego stopnia/: maksimum 5350 mm

12.

Szerokość całkowita/ z lusterkami/ maksimum 2280 mm

13.

Wysokość całkowita: minimum 1950 mm, maksimum 2000 mm

14.
15.
16.

Szerokość przestrzeni ładunkowej 1700‐1800 mm
Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej / za 3‐cim rzędem siedzeń / od 1000 do 1100 mm
Alarm fabryczny ‐ obwodowy

17.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy

18.

Funkcja ostrzegania o nagłym hamowaniu

19.

Immobillizer

20.

Poduszka powietrzna kierowcy

21.

Poduszka powietrzna pasażera / z możliwością dezaktywacji /

22.

Poduszki powietrzne boczne

23.

Poduszki powietrzne‐ kurtyny

24.

System monitorowania ciśnienia w oponach

25.

Kamera cofania

26.

Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach

27.

Układ wspomagania awaryjnego hamowania
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28.

Zamki drzwi – zamek centralny

29.

Pasy bezpieczeństwa – minimum 3‐punktowe, bezwładnościowe / wszystkie fotele /

30.

Układ hamulcowy dwuobwodowy, wspomaganie z samoczynną regulacją i układem ABS. Hamulce
tarczowe przód i tył

31.

Radioodtwarzacz MP3, z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 8“, zestaw głośnomówiący,
gniazdo USB, odczyt MP3, sterowanie z kierownicy, minimum 8 głośników ‐ menu w języku polskim

32.

System nawigacji satelitarnej

33.

Szyby ciemne w tylnej części nadwozia

34.

Kilmatyzacja – manualna z przodu

35.

Klimatyzacja‐manualna z tyłu w 2‐gim i 3‐cim rzędzie

36.

Komputer pokladowy / funkci: zasięg, chwilowe i średnie zużycia paliwa, średnia prędkość,
temperatura zewnętrzna/

37.

Rolety przeciesłoneczne w 2‐gim i 3‐cim rzędzie

38.

Szyby przednie sterowane elektrycznie

39.

Szyby – w 2gim rzędzie uchylane

40.

Szyby – w 3‐cim rzędzie nie otwierane

41.

Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości

42.

Przednie fotele – manualnie regulowane z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia
siedziska, wysokości oraz podparcia odcinka lędźwiowego, podgrzewane, z podłokietnikiem,
regulowana wysokość zagłówka

43.

Tylne fotele – drugi rząd 3‐osobowe /1+1+1/ składane i wyjmowane

44.

Tylne fotele – trzeci rząd‐3‐osobowe /1+1+1/składane i wyjmowane

45.
46.

Pochylanie oparć w 2‐gim i 3‐cim rzędzie siedzeń
Dywaniki letnie i zimowe w 1‐szym, 2‐gim, 3‐cim rzędzie

47.

Czujniki parkowania‐ przednie i tylne

48.
49.
50.
51.
52.
53.

Drzwi‐ odsuwane drzwi boczne po prawej i po lewej stronie

Drzwi‐ tylne unoszone z wycieraczką
Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe „mini“
Przednie światła przeciwmgielne
Reflektory ksenonowe z funkcją statycznego doświetlenia zakrętów
Swiatła do jazdy dziennej LED

54.

Elektryczna podgrzewana szyba przednia

55.

Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne

56.

Automatycznie włączane światła mijania
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57.

Gaśnica, trójkąt, apteczka

58.

Wycieraczki przedniej szyby‐automatyczne, z czujnikiem deszczu

59.

Koła alufelgi, 17“

60.

Kolor nadwozia ‐lakier metalizowany. Wybór na etapie podpisywania umowy.

61.

Gwarancja fabryczna minimum 2 lata

62.

Ciemna skórzana tapicerka

63.

Komplet kół zimowych na alufelgach

64.

Pakiet ubezpieczenia samochodu w zakresie AC/OC/NW/ASISTANCE

...............................................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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