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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

     NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

     Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie 

     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt., wyprodukowanego w 2022 roku, fabrycznie nowego samochodu  

osobowego dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi posiadać co 

najmniej te parametry techniczne i elementy wyposażenia, jakie zostały wskazane poniżej 

I. DANE TECHNICZNE 
1) rok produkcji:  2022 
2) silnik – pojemność skokowa min. 1199 cm³ - 1300 cm³,  
3) moc: min. 110 KM – max. 130 KM 
4) rodzaj paliwa: benzyna 
5) silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 
6) skrzynia biegów manualna ( 6-stopniowa + wsteczny) 
7) napęd: na przednie koła 
8) typ nadwozia: minivan, kombi 
9) nadwozie: pełne przeszklenie  
10) liczba miejsc:  minimum 5 
11) liczna drzwi : 5 

 
II. WYGLĄD 

1) kolor nadwozia :ciemny (czarny, grafitowy, szary, popielaty) 

2) rodzaj koloru: metalik 

3) drzwi przesuwne z prawej i lewej strony 

 

III. BEZIECZEŃSTWO I  WYPOSAŻENIE 

1) wspomaganie układu kierowniczego, 

2) system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), 

3) system monitorowania ciśnienia w oponach, 

4) system stabilizacji toru jazdy (VSC lub równoważny), 

5) system wspomagający hamowanie (ABS lub równoważny), 

6) system wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC lub równoważny), 

7) system kontroli uwagi kierowcy (SWS lub równoważny), 

8) układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA lub równoważny ) z funkcją powrotu na zadany tor 

jazdy (SC lub równoważny),  

9) układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS lub równoważny) z systemem wykrywania pieszych 

(PD lub równoważny),   

10) system wspomagania parkowania tyłem (czujnik parkowania), 

11) światła do jazdy dziennej, 

12) podłoga płaska po wymontowaniu tylnych siedzeń, 

13) poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera 

14) uchwyty i siatki zabezpieczające przewożony, dodatkowy towar 

15) pojedynczy komfortowy fotel pasażera, 

16) tylna kanapa dzielona i składana w 1/3 – 2/3, 

17) tapicerka materiałowa, kolor ciemnoszara/czarna 

18) komplet dywaników gumowych 

19) pełnowymiarowe koło zapasowe, 

20) elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, 



21)  klimatyzacja 

22) elektryczne szyby 

23) centralny zamek sterowany pilotem, auto-alarm 

24) system Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, 

25)  radio 

26)  dodatkowy komplet opon (jeśli pojazd posiada zamontowany  kpl. opon letnich  to należy dostarczyć kpl. opon 

zimowych, jeśli zamontowany jest kpl. opon zimowych należy dostarczyć kpl. opon letnich) na stalowych felgach, 

27) apteczka pierwszej pomocy 

28) trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji 

29) atestowana gaśnica 1kg  typu ABC z homologacją min 1 kg 

 

IV. GWARANCJA  

1) gwarancja mechaniczna na okres nie krótszy niż 3 lata lub 100 000 km, w zależności od tego, co pierwsze nastąpi 

(jeżeli producent ogranicza gwarancję do określonego limitu przebiegu), 

2) gwarancja na perforację blach nadwozia na okres nie krótszy niż 6 lat 

3) gwarancja na lakier nie krótsza niż 3 lata, 

 

 


