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         Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(ujednolicony w wyniku modyfikacji SIWZ z dnia 05.05.2020 r.) 

 
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t typu Furgon z 

homologacją ciężarową dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Oddział: Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach” 
 
W tabeli poniżej, w kolumnie 2 Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, które winien spełnić 
oferowany samochód. Wykonawca wypełniając niniejszy dokument zobowiązany jest do zaznaczenia w kol. 3 
lub 4 znakiem „X” czy oferowany samochód posiada poszczególne wymagania) 
 
Marka i model oferowanego samochodu osobowo dostawczego: ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                        (wypełnia Wykonawca) 

 

L.p. Wyszczególnienie – opis wymagania TAK NIE 

1 2 3 4 

Minimalne  wymagania techniczne   

1. Stan samochodu fabrycznie nowy nieużywany   

2. Rok produkcji 2019 lub 2020   

3. Rodzaj nadwozia Furgon   

4. Pojemność silnika  ≤ 2 200   

5. Moc silnika                             140 – 160 KM   

6. Rodzaj paliwa olej napędowy   

7. Norma emisji spalin EU6   

8. Długość pojazdu 

≥ 5 800 mm;  
conajmniej 3000 mm przestrzeni 
ładunkowej mierzonej od fotela 
kierowcy 

  

9. Wysokość pojazdu ≤3000 mm   

10. Szerokość pojazdu (bez lusterek)  ≥ 2000 mm   

11. Gniazda 12 V 
w komorze ładunkowej i przedziale 
kierowcy 

  

12. Kierownica po lewej stronie Wielofunkcyjna   

Minimalne wymagania wyposażenia   

1. 
Możliwość przewozu 8 osób  
(w tym kierowca) 

montaż siedzeń 
szybkodemontowalnych w drugim i 
trzecim rzędzie  

  

2. Lusterka zewnętrzne P-L elektrycznie sterowane i ogrzewane   

3. Drzwi w kabinie kierowcy P-L elektrycznie sterowane szyby   

4. Drzwi boczne przesuwane prawe     

5. Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne lub przeszklone   
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6. 
Automatyczna dwustrefowa 
klimatyzacja 

 
  

7. Przyciemniane szyby 
dotyczy przestrzeni pasażerskiej/ 
ładunkowej 

  

8. Czujnik parkowania  tylni zderzak   

9. 
Alarm z własnym zasilaniem i funkcją 
dozoru wnętrza 

 
  

10. 
Co najmniej 2 lampy typu LED w 
przestrzeni ładunkowej 

 
  

11. 
Światła przeciwmgielne przednie z 
funkcją doświetlania zakrętów 

 
  

12. 
Światła do jazdy dziennej w technologii 
LED 

 
  

13. 
Fotel kierowcy  amortyzowany z pełną 
regulacją 

Z dwoma lub z jednym 
podłokietnikiem 

  

14. 
Fotel pasażera komfortowy  z pełną 
regulacją 

z dwoma podłokietnikami 
  

15. Centralny zamek Sterowany pilotem   

16. Wyświetlacz wielofunkcyjny    

17. Zestaw głośnomówiący Bluetooth    

18. 
Poduszki powietrzne w przedziale 
kierowcy 

 
  

19. 3-punktowe pasy bezpieczeństwa    

20. Radio z ekranem dotykowym    

21. Kamera widoku wstecznego    

22. Zagłówki z regulacją wysokości przednie i tylne   

23. Podsufitka tapicerowana    

24. 
Podłoga w przestrzeni ładunkowej 
wyłożona wykładziną  łatwo zmywalną 

 
  

25. 
W podłodze uchwyty do mocowania 
ładunku min.8 szt. Po 4 szt na każdą 
stronę 

 
  

26. Tempomat     

27. Uchwyt holowniczy z przodu i styłu    

28. Hak holowniczy opcjonalnie   

29. Półka pod sufitem    

30. 
Koło zapasowe pełnowymiarowe lub 
dojazdowe 

stalowe obręcze na wszystkich kołach 
  

31. Opony letnie    

32. 
Przegroda (siatka lub krata) przedziału 
ładunkowego 

możliwość szybkiego montażu i 
demontażu w dwóch miejscach  
(za siedzeniem kierowcy i za drugim 
rzędem siedzeń) 

  

33. Komplet dywaników gumowych  Przedział kierowcy   

33. Instrukcja w języku polskim    

 
 
   ………………… dnia …………………                              ………………………..…..… 
      (miejscowość)                                                                                                                (podpis i pieczątka uprawomocnionego 
                                                                                                                                                     przedstawiciela Wykonawcy) 


