
Strona 1 z 4 

 

ZMIENIONY  

Załącznik  nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2321.10.2019 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. dostawy samochodu służbowego dla 

potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu służbowego dla potrzeb Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w  Rzeszowie.  

1. Wymagania dotyczące parametrów technicznych oraz wyposażenia samochodu 

osobowego: 

1) fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 r. lub 2019 r., niezarejestrowany; 

2) należący do grupy sedan lub lift back z liczbą miejsc 5; 

3) wyposażony w kierownicę po lewej stronie; 

4) rodzaj silnika- silnik minimum 4 cylindrowy diesel lub benzyna z napędem hybrydowym 

o pojemności minimum 2,0 l – warunek uznaje się za spełniony jeśli pojemność silnika 

diesla lub benzynowego zawiera się poniżej wymaganego minimum ale zwyczajowo 

opisywana jest w wyżej wskazany sposób; 

5) moc silnika – minimum 170 KM - warunek uznaje się za spełniony jeśli moc silnika 

diesla lub benzynowego zawiera się wyżej wymaganego; 

6) rodzaj paliwa – diesel lub benzyna;  

7) rozstaw osi – minimum 2700 mm; 

8) lakier czarny metalizowany lub perłowy; 

9) skrzynia biegów automatyczna minimum 6 stopniowa; 

10) wyposażony w minimum 6 poduszek powietrznych; 

11) wyposażony w 4 drzwi; 

12) wyposażony w fotel kierowcy z regulacją wysokości; 

13) wyposażony w czujnik deszczu; 

14) wyposażony w reflektory przeciwmgielne; 

15) wyposażony w hamulce tarczowe z przodu i tyłu (z przodu wentylowane); 

16) wyposażony w system ABS oraz system stabilizacji toru jazdy (zwyczajowo nazywany 

ESP); 

17) wyposażony w minimum dwustrefową klimatyzację sterowaną elektronicznie; 

18) wyposażony w tempomat; 

19) wyposażony w immobiliser; 

20) wyposażony w pięć bezwładnościowych 3-punktowych pasów bezpieczeństwa  

z  napinaczami dla siedzeń przednich; 

21) wyposażony w fabryczny system nawigacji satelitarnej ( minimum z mapą Polski) 

zintegrowany z radiem z odtwarzaczem CD/MP3 oraz zestaw głośnomówiący 

(bluetooth); 

22) wyposażony w minimum czujniki parkowania z przodu i tyłu; 
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23) wyposażony w elektrycznie otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich 

 i tylnych; 

24) wyposażony w elektrycznie ogrzewane i ustawiane lusterka boczne; 

25) wyposażony w centralny zamek zdalnie sterowany; 

26) wyposażony w autoalarm z niezależnym zasilaniem; 

27) wyposażony w minimum ksenonowe światła mijania reflektory oraz spryskiwacze; 

28) wyposażony w dywaniki samochodowe; 

29) wyposażony w chlapacze przednie i tylne; 

30) wyposażony w rolety przeciwsłoneczne bocznych szyb tylnych i tylnej szyby lub 

fabrycznie przyciemnione szyby lub przyciemnione szyby atestowaną folią lub poprzez 

przyciemnianie piecowe  pod warunkiem, że sposób przyciemnienia będzie spełniał 

zapisy §8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia. W przypadku zastosowania technologii alternatywnej dla fabrycznej 

Wykonawca zobowiązany będzie na etapie odbioru przedmiotu zamówienia do 

dostarczenia  zaświadczenia, potwierdzającego, że folie lub przyciemnie piecowe 

spełniają m.in. ww. wymogi techniczne i zostały założone w specjalistycznym 

zakładzie. Zaświadczenie powinno zawierać oprócz ww. informacji: datę montażu, 

markę samochodu, numer nadwozia, typ folii,  pieczęć zakładu wykonującego usługę; 

31) kolorystyka wnętrza – ciemna, do akceptacji Zamawiającego; 

32) wyposażony w felgi aluminiowe minimum 17”  wraz z oponami letnimi o indeksie 

prędkości minimum V i roku produkcji co najmniej 2018 r., opór toczenia klasa min. C, 

hamowanie na mokrej nawierzchni klasa A, hałas zewnętrzny nie większy niż 70 dB; 

33) wyposażony w pełnowymiarowe dedykowane koło zapasowe z oponą  lub koło 

dojazdowe montowane w fabrycznie dedykowanym schowku lub fabrycznie 

dedykowany zestaw naprawczy; 

34) wyposażony w trójkąt ostrzegawczy, podnośnik oraz klucz do kół, zalegalizowaną 

gaśnicę;  

35) samochód spełniający aktualne na dzień złożenia oferty dopuszczalne normy emisji 

spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności zawarte 

w ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych 

w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich 

i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących 

naprawy i utrzymania pojazdów (wg stanu prawnego aktualnego na dzień składania 

oferty) oraz wskazane w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2017/1347 z dnia 13 

lipca 2017 r. w sprawie sprostowania dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, rozporządzenia Komisji (UE) nr 582/2011 oraz rozporządzenia 

Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych 



Strona 3 z 4 

 

w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich 

i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących 

naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie 

Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 692/2008; 

36) instrukcję obsługi w języku polskim. 

2. Zamawiający w chwili wydania przedmiotu umowy wymaga dostarczenia pisemnej 

minimum 2 letniej gwarancji na przedmiot umowy, z zastrzeżeniem na podzespoły 

mechaniczne:  minimum dwa lata bez limitu kilometrów. Gdy producent przewiduje 

gwarancję dłuższą przyjmuje się gwarancję producenta. W przypadku gdy okresy 

gwarancji różnią się w jej elementach (np. inny okres na zamontowane podzespoły 

mechaniczne, inny na elementy lakierowane, inny na perforację blach itp.) należy 

wskazać osobno te okresy z ich uszczegółowieniem. Zamawiający zastrzega, że 

niedopuszczalne są zapisy gwarancji zawierające serwisowanie auta we wskazanym 

autoryzowanym serwisie producenta. Zamawiający wymaga aby najpóźniej 7 dni przed 

planowanym terminem wydania przedmiotu umowy, Wykonawca przedłożył projekt 

gwarancji do akceptacji przez Zmawiającego. Oświadczenie gwarancyjne powinno 

zawierać w szczególności: 

1) Nazwę i adres gwaranta. Jeśli gwarantem jest zagraniczna firma (np. koncern 

samochodowy), w oświadczeniu gwarancyjnym powinny znaleźć się dane polskiego 

przedstawiciela tego koncernu. 

2) Czas trwania gwarancji. Okres gwarancji określa gwarant, ale jeśli w oświadczeniu 

gwarancyjnym nie znajdzie się zapis o długości gwarancji, to przyjmuje się, w myśl 

przepisów Kodeksu cywilnego, że gwarancja auta trwa dwa lata od momentu, w którym 

nabywca otrzymał swój samochód. 

3) gwarancja na baterie i układ hybrydowy – minimum 5 lat 

4) Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej (czy obejmuje tylko Polskę czy całą Europę). 

5) Jakie uprawnienia przysługują nabywcy auta w przypadku stwierdzenia wady 

samochodu. 

6) W gwarancji musi znaleźć się także zapis: „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 

nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady 

rzeczy sprzedanej” 

7) Termin usunięcia usterki od momentu przekazania auta do naprawy nie dłuższy niż 

7 dni kalendarzowych. W przypadku technologicznej niemożności wykonania naprawy 

gwarancyjnej w terminie 7 dni Wykonawca zapewni Zamawiającemu od 8–ego dnia 

przekazania samochodu do naprawy samochód zastępczy co najmniej segmentu C, 

preferowany diesel.  

 

3. Dodatkowe informacje: 

1) termin realizacji – do 90 dni od daty podpisania umowy; 
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2) wynagrodzenie – ryczałtowe; 

3) forma płatności – przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru; 

4) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy Wykonawca dostarczył do siedziby 

Zamawiającego znajdującej się przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie wraz z wszelką 

dokumentacją niezbędną do rejestracji pojazdu. W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca 

powinien uwzględnić koszty transportu i ubezpieczenia samochodu na czas transportu do 

siedziby Zamawiającego. 

5) Po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed podpisaniem umowy wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia szczegółowych informacji oferowanego samochodu, 

celem sprecyzowania załącznika do umowy, zawierające m.in. dane techniczne, 

wyposażenie, kolor, osiągi, normę emisji spalin itp. Jeśli oferowany samochód będzie 

posiadł świadectwo homologacji, należy dostarczyć również kserokopię tego świadectwa.  

 

 

 

                                                                                                      DYREKTOR 

                                                                                         Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

                                                                                                      Tomasz Czop 

 

 


