
 

          Załącznik nr 4 do SIWZ 

          Nr postępowania 7/18 

Wykaz konfiguracji zaoferowanego pojazdu pod pojazdy nieoznakowane  

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany .................................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................................................................. 

..........................................................................................................…..................................................................................... 

oświadczam, iż zaoferowany przeze mnie pojazdy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(marka, typ, wariant, wersja, nazwa  handlowa*) 

spełnia poniższe warunki: 

L.p. Wymagany przez Zamawiającego parametr J. m. Wartość 
Spełnia/nie spełnia 

lub podać wartość 
1 2 3 4 5 

1.  Rodzaj silnika - 

Silnik spalinowy o 

zapłonie iskrowym 

spełniającym co 

najmniej normę 
EURO 6 

 

Spełnia/nie spełnia 

2.  Dopuszczalna masa całkowita T do 3,5 Spełnia/nie spełnia 

3.  Rok produkcji - 2017/2018 ……………….... 

4.  
Minimalna moc netto silnika (według danych pkt. 27 

świadectwa zgodności WE) 
kW min.  88 ……………..kW 

5.  
Rozstaw osi (według danych z pkt. 4 świadectwa 

zgodności WE) 
mm min. 2660 …………… mm 

6.  
Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 

świadectwa zgodności WE) 
mm min. 4320 ………..…. .mm 

7.  
Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 

świadectwa zgodności WE) 
mm max. 4550  …………… mm 

8.  
Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 

świadectwa zgodności WE) 
cm3 min. 1450 ……..…….. cm3 

9.  
Wysokość pojazdu (według danych z pkt. 7 

świadectwa zgodności WE) 
mm max. 1465  ………..….. mm 

10.  
Prędkość maksymalna (według danych z pkt. 29 

świadectwa zgodności WE) 
km/h min. 185 …………..  km/h 

11.  Ilość miejsc - min. 5 Spełnia/nie spełnia  

12.  Wspomaganie układu kierowniczego - Wymagane Spełnia/nie spełnia 

13.  
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich 

miejsc siedzących 
- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

14.  
Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla 

I-go rzędu siedzeń 
 Wymagane Spełnia/nie spełnia 

15.  
Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch 

płaszczyznach 
- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

16.  

Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w 

płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia 

dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. 

Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu 

realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. 

uchwytu, pokrętła) lub automatycznie 

- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

17.  
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania (ABS) 
- Wymagane 

Spełnia/nie spełnia 

 

18.  

Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta 

pojazdu (posiadające homologację), wbudowane w 

zderzak, spojler lub  światła zintegrowane z lampami 

zespolonymi 

- Wymagane Spełnia/nie spełnia 



 

19.  Centralny zamek sterowany pilotem - Wymagane Spełnia/nie spełnia 

20.  
Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu i  pilotów 

do sterowania centralnym zamkiem  
- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

21.  Oświetlenie wnętrza części pasażerskiej - Wymagane Spełnia/nie spełnia 

22.  
Elektrycznie podnoszone i opuszczane  szyby drzwi 

przednich  
- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

23.  
Szyba tylna podgrzewana oraz wyposażona w 

wycieraczkę i spryskiwacz 
- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

24.  
Elektrycznie sterowane i podgrzewane  lusterka 

zewnętrzne  
- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

25.  Klimatyzacja  - Wymagane Spełnia/nie spełnia 

26.  
Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej 

wyposażony, co najmniej w 2 głośniki 
- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

27.  Fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth - Wymagane Spełnia/nie spełnia 

28.  
Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem 

bezdętkowym 
- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

29.  

Komplet 4 kół ze stopów lekkich z ogumieniem 

letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.                 

W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego      

w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik              

w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy. 

szt. Wymagane / 4 Spełnia/nie spełnia 

30.  

Komplet  4 opon śniegowych (zimowym) z oferty  

producenta/importera/dealera pojazdów. 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon 

całorocznych lub wielosezonowych. 

szt. Wymagane / 4 Spełnia/nie spełnia 

31.  

Pojazd musi być wyposażony w  koło 

pełnowymiarowe lub koło dojazdowe zgodne z ofertą 
handlową producenta. 

- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

32.  
Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od 

końcowego terminu realizacji umowy. 
- Wymagane Spełnia/nie spełnia 

33.  Rodzaj nadwozia  - Hatchback Spełnia/nie spełnia 

34.  

Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach 

pojazdu, oraz drzwi  do przedziału  bagażowego 

otwierane do góry 

 Wymagane Spełnia/nie spełnia 

35.  Wszystkie drzwi przeszklone - Wymagane Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

Oświadczam, że pozostałe wyposażenie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 

Technicznej Pojazdu. 

 

 

 

 

 

…….........................., dn. .................... .......................................................... 
(miejscowość)                                 (data)                             (pieczęć i podpis Wykonawcy lub 

      osoby przez niego upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


