Zał. nr 3 do SIWZ
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU OSOSBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU 8 OSÓB


LP.

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
OFEROWANE PARAMETRY
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
WYPEŁNIA OFERENT
1
Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy nie mniejszej niż 114 KM,
Pojemność od 1900 do 2000 cm3,
Paliwo- olej napędowy.

2
Napęd na koła przednie

3
Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

4
Skrzynia biegów manualna, 6 stopniowa+ bieg wsteczny,

5
Wymiary wewnętrzne:
	Długość: od 5000 do 5200 mm

Szerokość z lusterkami: 2000 do 2300 mm
Wysokość maksymalnie:  2000 mm
Rozstaw osi: od 3300 do 3500 mm

6
Warunki gwarancji:
	Gwarancja mechaniczna: minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
	Gwarancja na lakier: minimum 2 lata

Gwarancja perforacyjna: minimum 12 lat
Bezpłatny fabryczny program Assistance: minimum okres 2 lata

7
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,

8
Wspomaganie układu kierowniczego

9
System ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania Brake Assist lub tożsamy

10
System ESP lub tożsamy

11
Regulacja wysokości fotela kierowcy, pojedynczy fotel pasażera z przodu, podłokietniki przednich foteli,

12
Przednia szyba termiczna odbijająca promienie słoneczne,

13
Przednie i tylne reflektory przeciwmgielne

14
Komputer pokładowy

15
Półka –roleta przestrzeni bagażowej, siatka oddzielająca przedział pasażerski od bagażowego, podsufitka w przedziale pasażerskim

16
Prawe boczne drzwi przesuwne,
Tylne drzwi dwuskrzydłowe, symetryczne

17
Pełne przeszklenie samochodu

18
Antypoślizgowy próg przy drzwiach przesuwnych,

19
Felgi stalowe 16’’,
Pełnowymiarowe koło zapasowe,
Komplet kół zimowych,

20
Dwupunktowe oświetlenie przedziału pasażerskiego,
Tylne trzecie światło”STOP”,

21
Lakier metalizowany – srebrny,
Zderzaki w kolorze nadwozia, kołpaki kół pełnowymiarowe 

22
Klimatyzacja z nawiewem na tył- regulowana na II i III rząd foteli (dwustrefowa),
Dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył,

23
Elektrycznie sterowane szyby z przodu, 
Centralny zamek sterowany zdalnie,
Autoalarm, immobilajzer
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,

24
	Przyciemniane szyby boczne oraz tylne w przedziale pasażerskim,
	Dywaniki gumowe z przodu,

Tapicerowa przestrzeń pasażerska (parapety okienne, słupki, nadkola), 
podłoga ze sklejki  pokryta wykładziną antypoślizgową

25
	II rząd 3 –ech foteli pojedynczych, z regulowanymi zagłówkami, podłokietnikami oraz 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa,
III rząd 3 –ech foteli pojedynczych, z regulowanymi zagłówkami, podłokietnikami oraz 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa, łatwodemontowalne,



26
Radio CD/MP3

27
Wycieraczka tylnej szyby,
Ogrzewanie tylnej szyby.

28
Podnośnik do samochodu, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, literatura do samochodu w języku polskim,




