
SIWZ TOM II 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGU:  
 

1. Okres trwania leasingu: 36 miesięcy (liczonej od miesiąca na który przypada płatność 

pierwszej raty leasingu).  

2. Forma leasingu: operacyjny. 

3. Opłata wstępna: 10%. 

4. Wartość wykupu: 30%.  

5. Oprocentowanie: stałe (35 rat miesięcznych, raty niezmienne w całym okresie trwania 
umowy).  

6. Waluta oferty: PLN. 

7. Ubezpieczenie dostarczanych samochodów przez okres trwania leasingu od dnia wydania 

przedmiotu umowy w zakresie OC,AC, NW, Assistance  łącznie z kosztami dodatkowych 

ubezpieczeń samochodów wymaganych przez ubezpieczyciela, ponosi Wykonawca. 

8. Koszty rejestracji ponosi Wykonawca.  

9. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy 
leasingowej na wzorze stosowanym przez Finansującego z zastrzeżeniem, że w razie 
sprzeczności postanowień wzoru umowy w SIWZ TOM I (pkt. 23), z postanowieniami 
wzoru umowy leasingu stosowanymi przez leasingodawcę lub stosowanymi przez niego 
Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu stosuje się postanowienia umowy stanowiącej 
wzór zamieszczony w SIWZ TOM I.  

10. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży samochodu i wypłaty 
odszkodowania Leasingodawcy, Korzystający złoży pisemny wniosek do Finansującego 
o przedterminowe rozliczenie umowy leasingu na zasadach określonych w Ogólnych 
Warunkach Leasingu.  

11. Po wykupie nastąpi przeniesienie własności rzeczy z Leasingodawcy na Leasingobiorcę.  
W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że 
Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych 
(równoważnych) nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się urządzenie, 
element, mechanizm wskazany w niniejszej specyfikacji.  

12. W raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający, 
jako korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: koszt nabycia przez 
Finansującego przedmiotu zamówienia (leasingu), ubezpieczenia OC, AC, NNW, 
Assistance na okres trwania leasingu od dnia wydania przedmiotu umowy, wszelkie 

podatki oraz inne opłaty łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń pojazdu 
wymaganych przez ubezpieczyciela, koszty rejestracji, koszty obowiązkowych 
okresowych badań technicznych.  
 

2 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie 

nowych samochodów osobowych (rok produkcji 2021r.): 

- klasy F (luksusowy) – 1 szt., 

- klasy I (SUV) – 3 szt., 



z napędem na cztery koła, zasilanego benzynowo, spełniającego wymogi środowiskowe w 
zakresie emisji spalin nie mniejszej niż norma Euro 6. 

Samochody osobowe będące przedmiotem zamówienia będą przez Zamawiającego 
wynajmowane podmiotom trzecim. 

 

I. Samochód klasy F 

1. Kolor nadwozia - do uzgodnienia. 

2. Kolorystyka wnętrza: 

− wnętrze: do uzgodnienia, 

− materiał: tapicerka skórzana,  

− deska rozdzielcza: do uzgodnienia, 

− podsufitka: do uzgodnienia, 

− wykładzina: do uzgodnienia, 

− siedzenia: do uzgodnienia. 

Szczegóły dotyczące kolorystyki zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji 
zamówienia. 

3. Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu: 

− adaptacyjny asystent prędkości, 
− asystent utrzymania toru jazdy, 

− asystent sos, 

− limiter prędkości, 
− asystent wydajności, 
− asystent omijania przeszkód, 

− asystent skrętu, 
− system rozpoznawania znaków drogowych za pomocą kamer, 
− ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu. 

4. Park Assist – akustyczne i optyczne wspomaganie parkowania z przodu, z tyłu i z boku. 

5. Szyby dźwiękoszczelne z izolacją termiczną. 

6. Kluczyk z funkcją odryglowania zamka bagażnika za pomocą gestów oraz wirtualny 

kluczyk. 

7. Pakiet komfortowego ogrzewania, przód i tył. 

8. Pakiet jakości powietrza (jonizacja i aromatyzacja). 

9. Kierownica z podwójnymi ramionami, wielofunkcyjna, obszyta skórą z funkcją zmiany 

przełożeń, ogrzewana. 



10. Rolety przeciwsłoneczne z elektryczną regulacją na tylną szybę i szyby boczne z tyłu. 

11. Ogrzewanie foteli przednich i skrajnych siedzeń tylnych. 

12. Funkcja wentylacji i masażu dla foteli przednich. 

13. Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne. 

14. Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika, elektryczne. 

15. Przestrzeń bagażowa: 

− min. 500 l, 

− gniazdo elektryczne 12V, 

− uchwyt na parasol, 

− listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej. 

16. Ogrzewana szyba przednia. 

17. System kontroli ciśnienia w oponach. 

18. Gniazdo zasilające 230V. 

19. Przyciemnione szyby tylne. 

20. Nawigacja z panelem dotykowym. 

21. Dwa gniazda USB w celu podłączenia i ładowania mobilnych urządzeń. 

22. System ochrony bezpieczeństwa pasażerów. 

23. Smartphone interface. 

24. Premium Sound System z dźwiękiem 3D. 

25. Wirtualny cockpit. 

26. Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem. 

27. Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera. 

28. Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu z kurtynami powietrznymi chroniącymi 
głowy oraz poduszka powietrzna centralna pomiędzy fotelami. 

29. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa. 

30. Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf. 

31. Dynamiczny układ kierowniczy wszystkich kół z tylna osią skrętną. 

32. Dywaniki  z przody i z tyłu. 

33. Elektryczna regulacja przednich foteli z funkcja pamięci ustawień. 

34. Fotele sportowe. 



35. Funkcja redukcji hałasu. 

36. Hamulce tarczowe: 

− w przodu (19”) z zaciskami w kolorze czarnym, 

− z tyłu (18”) z zaciskami w kolorze czerwonym. 

37. Klimatyzacja 4-strefowa, automatyczna. 

38. Konsola środkowa. 

39. Lampki do czytania. 

40. Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym. 

41. Lusterka  zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane 
automatycznie po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania 
prawego lusterka podczas manewru cofania. 

42. Lusterka zewnętrzne w optyce aluminium. 

43. Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne. 

44. Lusterko zewnętrzne po prawej stronie z większym polem obserwacji. 

45. Mocowanie dla fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach. 

46. Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx20”,5 – ramienne z oponami 265/40 R20 wraz z 

drugim kompletem na zimę. 

47. Odbiór stacji radiowych, cyfrowy, napęd DVD. 

48. Pakiet oświetlenia wnętrza, konturowe/ambiente.  

49. Panel obsługi -  dotykowy, z elementami aluminium. 

50. Podłokietnik komfortowy. 

51. Układ czterech kół skrętnych oraz sportowy mechanizm różnicowy. 

52. Reflektory przednie HD Matrix LED. 

53. Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna. 

54. Ochrona pieszych – system czujników oraz kamer, reagujący na wtargnięcie pieszego na 
jezdnię, uruchamiający hamowanie. 

55. System łączący bezprzewodowo smartfona z anteną auta, umożliwiając ładowanie 
indukcyjne. 

55. Schowek podręczny, chłodzony. 

56. Siedzenie tylne 3-miejscowe. 



57. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluzowaniu się 
koła. 

58. Światła do jazdy dziennej w technice LED. 

59. Światła tylne w technice LED  z dynamicznymi kierunkowskazami. 

60. Układ zmywania reflektorów. 

61. Wzmocnione zderzaki. 

62. Zbiornik paliwa o pojemności min. 80 l. 

63. Zestaw naprawczy – kompresor z uszczelniającą masą. 

64. Zestaw narzędzi. 

65. Hak elektryczny z gniazdem 13 PIN. 

66. Gaśnica, apteczka i trójkąt ostrzegawczy. 

67. System wzywania pomocy serwisowej w razie awarii lub wypadku wraz z możliwością 
zdalnego dostępu do samochodu. 

68. Moc silnika min. 350 kW. 

69. Pakiet przeglądów serwisowych zawierający prace serwisowe zgodne z planem 
przeglądów, w tym wymianę: 

− płynu hamulcowego, 
− filtrów: kabinowego/paliwa/powietrza, 
− świec zapłonowych, 
− oleju, 

− przednich/ tylnych klocków/tarcz hamulcowych, 
− piór wycieraczek, 
− uzupełnienie płynu do spryskiwaczy. 

 

II. Samochód klasy I 

1. Kolor nadwozia - do uzgodnienia. 

2. Kolorystyka wnętrza: 

− wnętrze: do uzgodnienia, 

− materiał: tapicerka skórzana,  

− deska rozdzielcza: do uzgodnienia, 

− podsufitka: do uzgodnienia, 

− wykładzina: do uzgodnienia, 

− siedzenia: do uzgodnienia. 



Szczegóły dotyczące kolorystyki zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji 
zamówienia. 

3. Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu: 

− adaptacyjny asystent prędkości, 
− asystent utrzymania toru jazdy, 

− asystent sos, 

− limiter prędkości, 
− asystent wydajności, 
− asystent omijania przeszkód, 
− asystent skrętu, 
− system rozpoznawania znaków drogowych za pomocą kamer, 
− ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu. 

4. Pakiet oświetlenia Ambiente. 

5. Mocowanie fotelika dziecięcego na skrajnych fotelach z tyłu i fotelu pasażera z przodu. 

6. Dywaniki z przodu i z tyłu. 

7. Nawigacja z panelem dotykowym. 

8. Premium Sound System z dźwiękiem 3D. 

9. Wirtualny cockpit. 

10. Kierownica 3-ramineinna, wielofunkcyjna, z elektryczną regulacją, obszyta skórą.  

11. System łączący bezprzewodowo smartfona z anteną auta, umożliwiając ładowanie 
indukcyjne. 

12. Kluczyk komfortowy w połączeniu z autoalarmem. 

13. Zawieszenie na miechach pneumatycznych z możliwością zmiany prześwitu. 

14. Dach szklany panoramiczny. 

15. System szyn z zestawem do mocowania. 

16. Przednie siedzenia z elektryczną regulacją. 

17. Kanapa tylna z regulacją kąta pochylenia oparcia, z możliwością przesunięcia do przodu 

lub do tyłu. Rozkładany podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Oparcie dzielone w 
stosunku 40:20:40 lub składane w całości. 

18. Rolety przeciwsłoneczne manualne na szyby w tylnych drzwiach. 

19. Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera. 

20. Ogrzewanie przednich siedzeń. 



21. Regulowane zagłówki przednich siedzeń. 

22. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka 
automatycznie przyciemniane. 

23. Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne. 

24. Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki. 

25. Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne. 

26. Obudowy lusterek w kolorze nadwozia. 

27. Asystent świateł drogowych. 

28. Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z pneumatyczną regulacją i funkcją masażu 
dla przednich siedzeń. 

29. Złącze do ładowania USB dla pasażerów siedzących z tyłu oraz gniazdko 12V. 

30. Kamera cofania. 

31. Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą. 

32. Asystent postoju na wzniesieniach. 

33. Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx20”, 5-ramienne, grafitowe, częściowo 
polerowane z oponami 255/45 R20 wraz z drugim kompletem na zimę. 

34. Szyby z izolacją akustyczną w przednich drzwiach. 

35. System wzywania pomocy serwisowej w razie awarii lub wypadku wraz z możliwością 
zdalnego dostępu do samochodu. 

36. System umożliwiający ustawienie żądanej charakterystyki samochodu. 

37. Park Assist – akustyczne i optyczne wspomaganie parkowania z przodu, z tyłu i z boku. 

38. Smartphone Interface. 

39. Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy. 

40. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa. 

41. Czynnik chłodniczy R1234yf. 

42. Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego. 

43. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, 17” (ECE). 

44. Klimatyzacja automatyczna. 

45. Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym. 

46. Dodatkowy generator odzyskujący energię kinetyczną. 



47. Osłona bagażnika. 

48. Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej. 

49. Radio cyfrowe. 

50. Reflektory w technice LED. 

51. Relingi dachowe aluminiowe z funkcją rozpoznawania obciążenia. 

52. Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej. 

53. Spoiler dachowy. 

54. System Start-Stop. 

55. Światła do jazdy dziennej. Światła tylne OLED ze grafiką do uzgodnienia. 

56. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach. 

57. Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne. 

58. Wyłożenie podłogi bagażnika. 

59. Wzmocnione zderzaki. 

60. Układ zmywania reflektorów. 

61. Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l. 

62. Zestaw naprawczy – kompresor z uszczelniającą masą. 

63. Zestaw narzędzi. 

64. Hak elektryczny z gniazdem 13 PIN. 

65. Gaśnica, apteczka i trójkąt ostrzegawczy. 

66. Przestrzeń bagażowa min. 500/1500 l. 

67. Moc silnika min. 190 kW. 

68. Napęd aktywny na 4 koła, automatycznie włączany. 

69. Pakiet przeglądów serwisowych zawierający prace serwisowe zgodne z planem 
przeglądów, w tym wymianę: 

− płynu hamulcowego, 
− filtrów: kabinowego/paliwa/powietrza, 
− świec zapłonowych, 
− oleju, 

− przednich/ tylnych klocków/tarcz hamulcowych, 
− piór wycieraczek, 



− uzupełnienie płynu do spryskiwaczy. 

 

 

 

 

 

 


