Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Wykaz minimalnych
parametrów techniczno-użytkowych samochodu
„Zakup samochodu do przewozu 9 osób oraz dzieł sztuki, typu BUS, do
potrzeb Galerii Bielskiej BWA”
I. Warunki ogólne
L.p.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Nazwa, marka, typ
Rok produkcji
Rodzaj

Parametry wymagane
Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
Osobowy, nadwozie zamknięte, przeszklony z homologacją
fabryczną
Nie więcej niż 3500 kg

7.

Dopuszczalna masa
całkowita
Masa pojazdu gotowego Nie mniej niż 2100 kg
do jazdy
Dopuszczalna masa
5500 kg
całkowita zestawu
Ilość miejsc
9 – łącznie z kierowcą

8.

Warunki techniczne

9.

Gwarancja

10.

Warunki serwisowe

5.
6.

Spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP,
potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji
dostarczonym wraz z pojazdem
Minimum 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych
kilometrów i min. 10 lat na perforację blach poszycia nadwozia
Okresowa obsługa techniczna nie częściej, niż co 30 tys. km
w autoryzowanych stacjach obsługi, oddalonych maksymalnie
20 km od siedziby zamawiającego. Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia instrukcji obsługi pojazdu, książki
serwisowej oraz wykazu autoryzowanych stacji obsługi (ASO)
w języku polskim.

II. Silnik
11. Rodzaj paliwa
12. Moc silnika
13. Skrzynia biegów

Olej napędowy
Minimum 115 kW
Manualna, 6 biegowa lub automatyczna

14. Średnie spalanie

Nie większe niż 12 l/100 km.

III. Nadwozie
15.

Kolor nadwozia

Srebrny metalik

16.

Długość całkowita

17.

Wysokość całkowita

18.

Szerokość całkowita

19.

Szyby

Minimum 5500 mm
Maximum 6200 mm
Minimum 2500 mm
Maximum 2850 mm
Minimum 1800 mm
Maximum 2200 mm bez lusterek
Nadwozie całkowicie przeszklone.
1. Część kierowcy
a) szyba przednia ze szkła klejonego z filtrem

przeciwsłonecznym, ogrzewana
2. Część pasażerska
a) szyby boczne i tylna z czarnego fabrycznie przyciemnianego
szkła,
20.

Rodzaj siedzisk

21.

Układ siedzisk

22.

Wykładzina podłogi

23.

Tapicerka wnętrza i
nadwozia

24.

Poduszki powietrzne

25.

Ogrzewanie

26.

27.
28.

9 foteli – siedzisk fabrycznych, tapicerowanych tkaniną
łatwozmywalną, niebrudzącą o najwyższych parametrach
jakości i wytrzymałości (koloru ciemno-szarego, grafitowego –
do uzgodnienia) z zagłówkami, wyposażonymi w
trzypunktowe, automatyczne, bezwładnościowe pasy
bezpieczeństwa, z możliwością regulacji pochylenia oparć i
podłokietnikami
I rząd – 2 fotele
II rząd – 2 fotele
III rząd – 2 fotele
IV rząd – 3 fotele
Antypoślizgowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne w
kolorze szarym (do uzgodnienia)
a) podsufitka fabryczna, tapicerowana na całej przestrzeni
w kolorze szarym (do uzgodnienia)
b) pełne tapicerowanie (ścian i boków) fabryczne
przestrzeni pasażerskiej w kolorze szarym jasnym (do
uzgodnienia)
Dla kierowcy
Pasażera

Całego wnętrza pojazdu z dodatkowym ogrzewaniem
powietrznym, fabrycznym przestrzeni pasażerskiej.
Klimatyzacja
Półautomatyczna lub automatyczna, fabryczna, o zwiększonej
wydajności dla potrzeb przestrzeni kierowcy i pasażera.
Oddzielna dla przestrzeni pasażerskiej.
Oświetlenie wewnętrzne Na całej długości przestrzeni pasażerskiej
Oświetlenie przestrzeni ładunkowej.
Gniazda
Gniazda 12 V i USB w przestrzeni pasażerskiej

29.

Instalacja audio i
radiowa z anteną

30.

Hak holowniczy

31.
32.
33.

Oświetlenie
Alarm
Krata

Radioodtwarzacz z wejściem USB, głośniki dwudrożne z przodu
i z tyłu (nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej) fabrycznie
montowane.
System multimedialny z ekranem dotykowym.
Zdejmowany, lub chowany elektrycznie, kulowy
Lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
Alarm fabryczny
Karta oddzielająca przestrzeń ładunkową z możliwością
mocowania w 2 miejscach:
- za kierowcą
- za ostatnimi fotelami

IV. Wyposażenie.

31.

Ogumienie

32.

Wyposażenie
dodatkowe

a) pełnowymiarowe koło zapasowe,
b) dodatkowy komplet opon zimowych (4 szt.)
Kamera cofania
Wskaźnik temp. zewnętrznej.
Lusterko wewnętrzne wsteczne
Apteczka
Akumulator dodatkowy

33.
34.

Kierownica i dźwignia
zmiany biegów
Zestaw narzędzi

35.

Osprzęt

Powlekane skórą
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
a) komplet fabryczny,
b) podnośnik hydrauliczny,
a) trójkąt ostrzegawczy
b) odpowiednia gaśnica p. poż.
c) dywaniki gumowe - komplet oryginalny producenta

