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Opis przedmiotu zamówienia dla części II postępowania
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodów dla Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ich ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w
zakresie AC, OC, NNW, Assistance.
Zamówienie podzielono na dwie odrębne części:
część I – zakup 1 szt. samochodu osobowego miejskiego typu hatchback oraz jego
ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.
część II – zakup 1 szt. samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony oraz jego ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW,
Assistance.
część II – zakup 1 szt. samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony oraz jego ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC,
NNW, Assistance
/dane techniczne/
rodzaj nadwozia
liczba miejsc w kabinie
stan
rok produkcji
uwagi

furgon (blaszak), DMC do 3,5 tony
3 łącznie z kierowcą
fabrycznie nowy, technicznie sprawny
nie wcześniejszy niż 2019
model aktualnie wytwarzany przez producenta

długość
szerokość (bez lusterek)
wysokość
rozstaw osi
pojemność zbiornika paliwa

4900 – 5600 mm
min. 2000 mm
min. 2200 mm
min. 3000 mm
min. 60 l

pojemność skokowa
moc silnika
rodzaj paliwa
rodzaj skrzyni biegów
rodzaj napędu
norma emisji spalin

min. 1950 cm3
min. 82 kW (125 KM)
olej napędowy (diesel)
manualna min. 6 biegów
na przednią oś
min. Euro 6
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/wyposażenie/
1. system zapobiegający blokowaniu kół ABS,
2. system stabilizacji toru jazdy ESP,
3. układ kierowniczy ze wspomaganiem,
4. poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
5. komputer pokładowy z wyświetlaczem obsługiwanym w języku polskim,
6. czujniki parkowania min. z tyłu,
7. kamera cofania,
8. stacja multimedialna z możliwością podłączenia telefonu przez bluetooth,
9. radio fabryczne z obsługą CD i mp3,
10. gniazdo 12V,
11. kierownica wielofunkcyjna,
12. immobilizer,
13. centralny zamek z blokadą antykradzieżową oraz ze zdalnym sterowaniem + min. 2 szt.
kluczyków/pilotów,
14. klimatyzacja,
15. schowek w desce rozdzielczej zamykany,
16. fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylenia oparcia,
17. kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie,
18. lusterka boczne regulowane elektrycznie,
19. szyby boczne regulowane elektrycznie,
20. nadwozie przeszklone wyłącznie w kabinie kierowcy,
21. drzwi boczne przesuwne min. jedne (z prawej strony),
22. drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne (bez okien),
23. ścianka działowa między kabiną, a przestrzenią ładunkową pełna (bez okna),
24. felgi stalowe min. 15” wraz fabrycznie nowym ogumieniem (parametry felg i opon
zgodne z zaleceniami producenta pojazdu),
25. koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z kompletem akcesoriów umożliwiających jego
samodzielną wymianę (klucz, podnośnik, itp.),
26. apteczka spełniająca wymogi normy unijnej DIN 13164, gaśnica samochodowa, trójkąt
ostrzegawczy,
27. kolor nadwozia biały,
28. kolor tapicerki ciemny,
29. kolor deski rozdzielczej czarny,
30. termin gotowości do odbioru – nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.
/dodatkowe wymagania/
1. ubezpieczenie pojazdu na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.
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Pojazd powinien spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce
przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w szczególności warunki
techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j.
Dz.U. z 2020 poz. 110), dalej Prawo o ruchu drogowym, oraz rozporządzeń wykonawczych do
powyższej ustawy.
Pojazd powinien posiadać homologację wystawioną zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o
ruchu drogowym.
Pojazd powinien spełniać Europejskie Standardy Emisji Spalin w zakresie emisji
zanieczyszczeń, tlenków, cząstek stałych oraz węglowodorów.

