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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

 

Lp. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW ORAZ WYPOSAŻENIA 

SAMOCHODU 

1.  Pojazd wyprodukowany w 2017 r. lub 2018 r. 

2.  Rodzaj nadwozia – typ bus combi minimum 8-osobowy 

3.  Wersja z kierownicą po lewej stronie 

4.  Samochód fabrycznie nowy 

5.  Lakier metalizowany - jasny 

6.  Silnik 4 cylindrowy o pojemności w przedziale 2.0 l do 2.5 l – warunek uznaje się za spełniony 

jeśli pojemność wykracza poza podany zakres ale zwyczajowo opisywana jest w sposób jw., 

7.  Regulacja oparć z zagłówkami w tylnych rzędach siedzeń, 

8.  Bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami dla 

siedzeń przednich kabiny kierowcy oraz bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa 

siedzeń tylnych II i III rzędu  

9.  Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z regulacją 

10.  Lusterko wewnętrzne wsteczne 

11.  Kamera cofania 

12.  System chroniący kierowcę przed niekontrolowaną zmianą pasa 

13.  Długość pojazdu powyżej 5200 mm 

14.  Wewnętrzna wysokość pojazdu powyżej 1350 mm 

15.  Rozstaw osi minimum 3300 mm 

16.  Wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń 2+1 miejscowe  

17.  Pochylanie oparć w tylnych rzędach siedzeń 

18.  Fotel kierowcy z regulacją położenia, nachylenia i regulacją odcinaka lędźwiowego  

19.  Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 

20.  Moc silnika minimum 160 KM 

21.  Rodzaj silnika DIESEL 

22.  Spełnienie norm emisji spalin zgodnie z obowiązująca dyrektywą EURO6 

23.  Napęd na koła przednie 

24.  Manualna skrzynia biegów – co najmniej sześciobiegowa 

25.  Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ABS 

26.  System stabilizujący tor jazdy  

27.  Wspomaganie układu kierowniczego 

28.  Regulowana kolumna kierownicy 

29.  Hamulce tarczowe wszystkich kół 

30.  Koła na obręczach aluminiowych 17” z czujnikami ciśnienia powietrza– zestaw letni 

31.  Felgi stalowe z kompletem ogumienia zimowego (4 szt.) z kołpakami kół i czujnikami ciśnienia 

powietrza założone na samochodzie  

32.  Pełnowymiarowe koło zapasowe 

33.  Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne 

34.  Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki boczne i kurtyny powietrzne 

35.  Elektrycznie opuszczane szyby przednie boczne 

36.  Pełne przeszklenie nadwozia 

37.  Dwoje drzwi w kabinie kierowcy  



38.  Prawe i lewe drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane do tytułu 

39.  Przeszklone drzwi tylne z wycieraczką i ogrzewaną szybą 

40.  Wszystkie szyby przyciemniane, dodatkowo ciemne w tylnej części 

41.  Podgrzewana przednia szyba 

42.  Światła do jazdy dziennej, Światła z doświetlaniem zakrętów 

43.  Światła przeciwmgielne przednie i tylne,  

44.  Komplet zestawu naprawczego, tj. trójkąt ostrzegawczy, zestaw narzędzi i podnośnik, gaśnica o 

wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu, wybijak szyb ewakuacyjnych 

zamontowane na ścianach bocznych 

45.  Dywaniki gumowe w przedziale kierowcy i przedziale osobowym 

46.  Wykładzina welurowa w przedziale osobowym 

47.  Trzecie światło hamowania 

48.  Czujniki parkowania przód i tył 

49.  Klimatyzacja przednia i tylna z funkcją chłodzenia i ogrzewania 

50.  Oświetlenie przedziału kierowcy i przestrzeni pasażerskiej 

51.  Podsufitka tapicerowana i pełne tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej 

52.  Centralny zamek zdalnie sterowany 

53.  Imobiliser, Autoalarm 

54.  Tempomat 

55.  Instalacja radiowa fabryczna z Bluetooth, Radioodtwarzacz CD z USB 

56.  Fartuchy przeciw błotne kół tzw. chlapacze przednie i tylne, nadkola zewnętrzne, stalowa 

osłona silnika i skrzyni biegów 

57.  Hak holowniczy z gniazdem EU 13pin 

58.  Komputer pokładowy, nawigacja z mapami EU z wyświetlaczem min 6 cali i dożywotnią 

bezpłatną aktualizacją map.  

59.  Gwarancja 

a) okres gwarancji mechanicznej pojazdu – minimum 4 lata lub 200tyś. km 

b) okres gwarancji na powłokę lakiernicza – minimum 2 lat, bez limitu przebiegu 

c) okres gwarancji pojazdu na korozję perforacyjną – minimum 12 lat 

60.  Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

61.  Karta gwarancyjna 

62.  Instrukcja obsługi w języku polskim 

63.  Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu 

 


