
Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

Nr sprawy: PIW.SPLW-380-1/11 

 

 
SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu oświadczamy, że oferowany przez nas 

przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami: 

 

Ilość zamawiana 1 szt. 

Producent* ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Marka* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Model* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lp 
Parametry techniczne wymagane  

przez Zamawiającego 
Oferowane parametry przez Wykonawcę ** 

1 Rok produkcji  - 2011 rok   

2 Norma spalin – Euro 5  

3 
Samochód fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i 

prawnych 
 

4 Typ nadwozia – SUV terenowy  

5 Kolor nadwozia – w tonacjach ciemnych, metalizowany  

6 Pojemność skokowa – nie więcej niż 1470 cm3  

7 Moc osiągalna - min 80 kW (105 KM) przy 4000 obr/min  



8 Średnie zużycie paliwa (cykl pełny) - max 5,6l / 100 km  

9 Moment obrotowy - 240Nm przy 1750 obr/min  

10 Rodzaj silnika – diesel   

11 Rodzaj paliwa – olej napędowy  

12 Pojemność zbiornika paliwa – min. 50 litrów  

13 Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa  

14 Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie  

15 Obręcze kół – stalowe 16’’na oponach letnich  

16 Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi   

17 Alarm  

18 Elektrycznie podnoszone szyby przednie   

19 Klimatyzacja manualna  

20 Światła przeciwmgłowe  

21 Komputer pokładowy  

22 Radio CD  

23 
Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna niezapięcia pasa 

bezpieczeństwa pasażera z przodu 
 

24 Kolumna kierownicy regulowana na wysokość  

25 Wspomaganie układu kierowniczego   

26 Dywaniki gumowe  

27  ABS +układ wspomagania nagłego hamowania   

28 Dwu czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera   

29 Boczne poduszki powietrzne z przodu  

30 Tylna kanapa składana  w układzie /3-2/3  



31 Fotel  kierowcy z regulacją wysokości   

32 Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości   

33 Czarne relingi dachowe  

34 Koło zapasowe  

35 Opony zimowe – 4 szt.  

36 Prześwit samochodu bez obciążenia - minimum 210 mm  

37 Długość całkowita minimum 4310 mm  

38 Rozstaw osi – minimum 2670 mm  

39 Szerokość całkowita (bez lusterek)  - minimum 1820 mm  

40 Gwarancja: 3 lata lub min. 100.000 km od dnia dostawy  
* do wypełnienia przez Wykonawcę 
**do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „Tak”, „Zgodnie”, czy „Spełnia” „Jak obok”   nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany 
parametr.    

 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 2011  rok 

___________________________________ 
               (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 


