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Opis i minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 

I Ogólne 
1. Samochód 5-osobowy limuzyna, fabrycznie nowy 
2. Rok produkcji 2019 lub 2020 
3. Homologacja 5 - osobowa 
4. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie 

II Wyposażenie wewnętrzne 
1. Pojemność silnika do 2000 cm³, silnik benzynowy 
2. Zbiornik paliwa o pojemności min. 60 l 
3. Automatyczna skrzynia biegów 
4. Moc silnika max. 180 Kw  
5. System start stop 
6. Napęd na 4 koła 
7. Światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania, drogowe w technologii LED przód  
8. Światła tylne w technologii LED 
9. Oświetlenie wewnętrzne LED 
10. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, elektrycznie regulowane i ogrzewane z 

systemem martwego pola i fotochromatyczne 
11. Lusterko wewnętrzne z funkcją fotochromatryczną 
12. Szyba przednia ogrzewana 
13. Szyby przyciemniane z tyłu (boczne i tylna) 
14. Szyby dźwiękoszczelne min. przód 
15. Wycieraczki przedniej szyby z wbudowanymi dyszami 
16. Fotele/fotel kierowcy z przodu z elektryczną regulacją, z pamięcią, podgrzewane 
17. Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem 
18. Podłokietnik z przodu  
19. Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą, ogrzewana, z funkcją zmiany przełożeń 
20. Gałka zmiany biegów obszyta skórą 
21. Tempomat aktywny w pełnym zakresie prędkości auta 
22. Elektroniczne zegary 
23. Nawigacja fabryczna sterowana głosowo w języku polskim oraz z możliwością 

pracy w trybie online 
24. Kamera widok 360 stopni 
25. System rozpoznawania znaków drogowych  
26. Head-Up 
27. Klimatyzacja 4-strefowa automatyczna 
28. Ogrzewanie postojowe 
29. Otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika elektrycznie 
30. Bagażnik nie mniejszy niż 530 [l] z możliwością przewozu składanego wózka 

inwalidzkiego 
31. Tapicerka ciemnoszara lub czarna altancara (możliwość łączenia ze skórą) 
32. Wykończenie wnętrza w aluminium 
33. Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu 
34. Mata gumowa bagażnika 

III Bezpieczeństwo 
1. Kluczyk komfortowy 
2. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
3. Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu 
4. Kurtyny powietrzne  z przodu i z tyłu 



5. System wspomagający parkowanie 
6. System utrzymujący tor jazdy pomiędzy liniami 
7. System rozpoznający pieszych i zwierzęta po zmroku 
8. System kontroli ciśnienia w kołach 

IV Wyposażenie zewnętrzne 
1. 4 koła z oponami letnimi i felgami aluminiowymi 19-calowe dwukolorowe 

 2. 4 koła z oponami zimowymi i felgami aluminiowymi 18-calowe 
2. Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe 
3. Podnośnik samochodowy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej 

pomocy 
4. Śruby zabezpieczające przed kradzieżą 

V Spełnia warunki techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla 
pojazdów poruszających się po drogach publicznych, wynikające z ustawy z dnia 
20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r.  w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. ze zm.) 

VI Ma homologację wystawioną zgodnie z art. 70a – 70zm ustawy Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) 

VII Spełnia wymogi: 
1. 
 
 
 

 

Rozporządzenia (WE) Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20.06.2007 r. w sprawie homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych 
(Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i 
utrzymania pojazdów 

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631  z dn.17.04.2019 
r. określające normy emisji CO₂ dla nowych samochodów osobowych i dla 
nowych lekkich pojazdów użytkowych  

3. Emisja zanieczyszczeń: 
- tlenków azotu (NOx) nie większa niż 0,06 g/km 
- cząsteczek stałych (PM) nie większa niż 0,005 g/km 
- węglowodorów (HC) nie większa niż 0,1 g/km 

VIII Kolor 
Lakier metalic ciemnoszary   

IX Gwarancja: 
1. co najmniej 24 mce na silnik i podzespoły  
2. co najmniej 36 mcy na lakier  
3. co najmniej 20 mcy na perforację nadwozia 

X Warunki dostawy: 
1. do 180 dni od dnia zawarcia umowy 
2. wydanie pojazdu nastąpi w autoryzowanym salonie Wykonawcy we Wrocławiu 

 


