
 

 

Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem fabrycznie nowego, dopuszczonego do ruchu samochodu 

osobowego, zarejestrowanego w Warszawie spełniającego parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż 

określone poniżej: 

 

Rok produkcji pojazdu 2020 lub 2021 

Typ pojazdu 

4- drzwiowy typu hatchback/ liftback, 5- osobowy, kierownica po 

lewej stronie 

Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 

Minimalna moc  min. 145 KM 

Minimalna pojemność silnika 1350 cm3 

Maksymalna pojemność silnika 1599 cm3 

 Emisja spalin Max 136 [g/km] w cyklu mieszanym 

Średnie zużycie paliwa (dane 

fabryczne)  - w cyklu mieszanym nie więcej niż 6,7 l/ 100 km 

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna  

Długość zewnętrzna nadwozia nie mniej niż 3900 mm, nie więcej niż 4690mm 

Kolor nadwozia 

lakier metalik, srebrny jasny lub grafitowy 

Zamawiający nie dopuszcza w szczególności koloru białego i 

czerwonego 

Wyposażenie fabryczne minimalne:  System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji, 

 Sygnalizacja niezapiętych pasów na przednich siedzeniach, 

 Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania 

 Poduszki czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, poduszki 
kurtynowe w obu rzędach siedzeń 

 Immobilizer, 

 Światła do jazdy dziennej typu LED, 

 Lampy przeciwmgielne, 

 Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia 

 Układ rozpoznawania znaków drogowych, 

 Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, 

 System automatycznego hamowania przy niskich prędkościach, 

 Automatyczne światła drogowe, 

 Czujnik zmierzchu, 

 Czujnik deszczu, 

 Oświetlenie wnętrza kabiny, przód i tył, 

 Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, 
składane elektrycznie, 

 Wspomaganie kierownicy, 



 

 

 Fotele przednie z regulacją w zakresie przód-tył, góra-dół, pochylenie 
oparcia, nachylenie siedziska) oraz regulacją długości siedziska fotela. 

 Podgrzewane fotele przednie i koło kierownicy, 

 Bezkluczykowy system odblokowywania zamków drzwi przednich i 
sterowania zapłonem, 

 Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, 

 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, 

 System multimedialny z funkcją Bluetooth i ekranem dotykowym 
zintegrowany z kamerą cofania i nawigacją, 

 Radio RDS + CD + MP3 6 głośników, 

 Kierownica obszyta skórą z przyciskami sterowania systemem 
multimedialnym, regulowana w dwóch płaszczyznach, 

 Czujniki parkowania przednie i tylne, 

 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, 

 Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe, 

 Obręcze kół ze stopów lekkich min. 17 cali wraz z oponami  letnimi  
(ogumienie fabrycznie nowe z 2020 r. lub 2021 r., rozmiar opon oraz 
ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta), 

 Komplet opon zimowych, ogumienie fabrycznie nowe z 2020 r. lub 
2021 r., rozmiar opon oraz ich parametry muszą być zgodne z 
zaleceniami producenta),  

 Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu, 

 Tapicerka materiałowa, kolor ciemny, 

 Samochód wyposażony w apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę,  

 

II. Wymagania dotyczące zasad wynajmu samochodu: 

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni: 

1. rejestrację samochodu zgodnie z obowiązującym Prawem o ruchu drogowym, 
2. pakiet ubezpieczeń – OC, AC, NW, KR z  max 500 zł udziałem własnym, Zielona Karta z rozszerzeniem o 

wjazd i poruszanie się po terytorium państw: Ukraina, Białoruś., 
3. całodobową opiekę Assistance nad kierowcą i samochodem, tzn. opiekę podczas kolizji, holowanie, 

logistykę obsługi samochodu w zakresie napraw technicznych i szkód komunikacyjnych na terenie całej 
Polski, bez wkładu własnego Zamawiającego, 

4. przeprowadzenie i pokrycie kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych dopuszczających 
samochód do ruchu,  

5. pokrycie kosztów przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 
6. wymianę elementów eksploatacyjnych tj. klocki hamulcowe, amortyzatory, elementy zawieszenia i inne 

podlegające zużyciu (zgodnie z wymogami producenta); 
7. sezonowe wymiany opon (letnie/ zimowe; montaż i demontaż kół, wymiana opon, wyważanie kół) wraz 

z ich przechowywaniem, 
8. wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 4, 5, 6 w stacjach serwisowych obsługujących m. in. 

zaoferowany model samochodu, znajdujących się na terenie Warszawy i okolic (do 30 km od centrum 
Warszawy),  

9. samochód zastępczy w razie awarii lub szkody komunikacyjnej, w ciągu 4 godzin  
od powiadomienia (bez limitu dni) – samochód nie starszy niż 3- letni, o parametrach technicznych 
zbliżonych w stosunku do pojazdu oferowanego. Przekazany Zamawiającemu samochód zastępczy 



 

 

powinien posiadać wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe i dopuszczające go do ruchu. Samochód 
zastępczy będzie użytkowany na takich samych zasadach jak samochód wynajmowany. 

10. w przypadku dokonania koniecznych napraw, planowanego przeglądu czy wymiany opon Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy odbioru samochodu oraz późniejszego odprowadzenia samochodu po 
dokonaniu wymaganych czynności do siedziby Zamawiającego, 

11. Wykonawca w dniu przekazania samochodu udostępni potwierdzony za zgodność z oryginałem wyciąg 
z homologacji samochodu lub inny dokument wskazujący na normę Emisji spalin Euro i zużycie paliwa. 
 

III. Termin realizacji: 36 miesięcy od dnia odbioru samochodu.   

 

IV. Warunki realizacji: 

1. Szacowany przebieg samochodu w okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 36 miesięcy wynosi 
40 000,00 km. W przypadku przekroczenia szacowanego przebiegu Zamawiający rozliczy się z 
Wykonawcą za każdy dodatkowo przejechany kilometr na podstawie stawki przewidzianej w ofercie, 
przy czym Zamawiający zastrzega, że stawka nie może być wyższa niż 0,70 zł.  

2. Wynagrodzenie – czynsz najmu, płatny będzie co miesiąc z dołu, bez wpłaty wstępnej, kaucji itp. opłat. 

3. Po upływie okresu wynajmu Wykonawca odbierając samochód od Zamawiającego nie może żądać 
dodatkowego wynagrodzenia związanego ze zużyciem samochodu będącego przedmiotem wynajmu 
lub uszkodzeniami tego samochodu powstałymi z innych przyczyn niż nienależyte wykonanie umowy 
przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający ponosi koszty paliwa, płynu do spryskiwaczy, smarów i płynów technologicznych, mycia i 
czyszczenia samochodu, płatnych parkingów oraz koszty przejazdu autostradami. 

5. Wydanie Pojazdu Zamawiającemu nastąpi w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 30 dni 
od daty zawarcia umowy. 

6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie dostarczenia Pojazdu najpóźniej na 3 dni przed jego 
wydaniem. 

7. Szczegółowe warunki realizacji zostały określone we wzorze umowy. 

 
 

 

 


