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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych i wyposażenia samochodu dla PANA.
Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem przez okres 36 miesięcy jednego 
samochodu segmentu „C” typu sedan nowego lub eksploatowanego od sierpnia 2019 z 
maksymalnym przebiegiem do 3500 km miesięcznie.
Nadwozie (minimalne wymagania):

1. Samochód osobowy 4 drzwiowy 5 miejscowy typu sedan.
2. Szerokość min. 1780 mm (bez lusterek).
3. Rozstaw osi min. 2630 mm.
4. Lakier nadwozia – metalik/perłowy czarny lub szary/grafitowy.
5. Zderzaki, obudowy lusterek w kolorze nadwozia.
6. Pojemność bagażnika min. 450 dm3 (z zapasowym kołem pełnowymiarowym lub 

dojazdowym).

Silnik i napęd (minimalne wymagania):
1. Silnik hybrydowy.
2. Pojemność silnika od 1,6 dm3 do 2.0 dm3.
3. Moc silnika benzynowego min. 90 KM.
4. Skrzynia biegów automatyczna.

Bezpieczeństwo (minimalne wymagania):
1. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera.
2. System kontroli trakcji.
3. Przednie światła przeciwmgielne.
4. Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.

Funkcjonalność i wyposażenie (minimalne wymagania):
1. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.
2. Kierownica wielofunkcyjna.
3. Fotele przednie z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego min. 

dla fotela kierowcy.
4. Dzielone i składane oparcie tylnych siedzeń.
5. Klimatyzacja.
6. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane.
7. Co najmniej przednie szyby boczne sterowane elektrycznie. 
8. Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie.
9. Fabryczny radioodtwarzacz z wyświetlaczem, z możliwością odtwarzania plików MP3, 

z wyjściem USB i funkcją zestawu głośnomówiącego Bluetooth.
10. Tapicerka w kolorze ciemnym.
11. Centralny zamek na wszystkie drzwi.
12. Komplet dywaników gumowych.
13. Komplet dywaników welurowych lub wykonanych z innego niż guma materiału.
14. Wykładzina gumowa bagażnika o powierzchni antypoślizgowej.
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15. Obręcze kół ze stopów metali lekkich.
16. Komplet opon zimowych i letnich o parametrach odpowiadających osiągom modelu 

samochodu - rok produkcji 2019.
17. Kamizelka odblaskowa.
18. Gaśnica.
19. Trójkąt ostrzegawczy.
20. Apteczka samochodowa wg normy DIN 13164.

Przewidywany maksymalny przebieg miesięczny pojazdu został określony na poziomie 3500 
km miesięcznie.
Rozliczenie przebiegu samochodu i ewentualna opłata za przekroczenie limitu o ponad 2000 km 
nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w projekcie umowy. 
Opłata za przekroczenie limitu nastąpi po osiągnięciu przez samochód przebiegu większego niż 
128.000 km (3.500 km x 36 miesięcy + 2000 km = 128.000 km) w okresie obowiązywania 
umowy).

W ramach usługi najmu Wykonawca zapewni niżej wymienione usługi:
a) Ubezpieczenie wynajmowanych pojazdów – pełny pakiet OC, NW, AC (zakres terytorialny 
Polska) bez udziału własnego Zamawiającego w szkodach przez cały okres trwania umowy, 
zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance z samochodem 
zastępczym (zakres terytorialny Europa), zieloną kartę.
b) Obsługę serwisową – naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, blacharsko lakiernicze oraz 
pozostałe nie objęte gwarancją wynikające z normalnej eksploatacji pojazdu w autoryzowanych 
stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe badania techniczne, przeglądy 
okresowe wymagane przez producenta i gwaranta.
c) Samochód zastępczy o porównywalnych parametrach i roczniku nie starszym niż 1 rok od 
samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego – dostępny w ciągu 2 godzin od momentu 
zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 4 godziny lub 
w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej), w dni robocze i wolne od pracy, bez 
ograniczeń czasowych. Wykonawca dostarczy samochód do miejsca wyznaczonego przez 
Zamawiającego.
d) Serwis ogumienia – sezonowa wymiana opon (opony letnie i zimowe zgodne z parametrami 
zalecanymi przez producenta samochodu), w co najmniej trzech punktach serwisowych ogumienia 
na terenie m.st. Warszawy, składowanie opon nieużytkowanych (w danym sezonie), wymiana na 
nowe komplety opon adekwatnie do zużycia nie rzadziej jednak, niż po przebiegu 50 000 km lub 
wcześniej gdy sygnalizuje to wskaźnik TWI.
e) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wyda zgodę oraz sporządzi dla wskazanego 
pracownika Zamawiającego upoważnienie na wyjazd zagraniczny wynajmowanym samochodem 
i dostarczy je w ciągu 7 dni do siedziby Zamawiającego. Zamawiający przez wyjazdem 
zagranicznym we własnym zakresie i na własny koszt zakupi ubezpieczenie w zakresie OC, AC i 
Assistance a kopię przedłoży Wykonawcy najpóźniej w dniu wyjazdu.


		2020-10-19T13:49:52+0000
	Marcin Obroniecki; PANA




