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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

„Zakup samochodu terenowego, fabrycznie  

nowego z napędem 4x4, wyciągarką elektryczną oraz hakiem holowniczym  

dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie” 

 

1. Przedmiot zamówienia stanowi:  

 

Dostawa samochodu terenowego, fabrycznie nowego z napędem 4x4.  

 

 

 Wymagania, które samochód musi spełniać:  

 

1) samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2015 lub 2016,  

2) dopuszczalna masa całkowita do 2740 kg, 

3) kolor nadwozia czarny metalik lub grafitowy metalik, 

4) manualna skrzynia biegów,  

5) ilość miejsc – 5, 

6) ilość drzwi – 4/5, 

7) pojemność silnika – minimalna 2.500 cm
3
, maksymalna 3.500cm

3
,
 
 

8) rodzaj paliwa – olej napędowy, 

9) moc silnika – minimalna 120 KM, 

10) minimum dwa komplety oryginalnych kluczyków z immobiliserem przy każdym, 

11) wspomaganie kierownicy, 

12) układ ABS, 

13) minimum 2 poduszki powietrzne (kierowca i pasażer), 

14) zabudowa całkowita  przestrzeni bagażowej z bocznymi szybami w kolorze nadwozia, 

15) wykładzina powierzchni bagażowej – PCV lub natryskowa, 

16) hak holowniczy, 

17) wyciągarka elektryczna o mocy silnika min. 5 KM i zasilaniu min. 12V, 

18) immobiliser i autoalarm, 

19) tapicerka koloru ciemnego, 

20) dywaniki gumowe, 

21) okres gwarancji- gwarancja podstawowa (silnik i podzespoły) - minimum 2 lata , 

gwarancja na perforację nadwozia minimum 5 lat. 

 

Wyposażenie dodatkowe samochodu, za które Zamawiający przyzna dodatkowe  

punkty. 

 

1) klimatyzacja, 

2) centralny zamek, 

3) układ stabilizacji toru jazdy ESP lub VSC lub równoważny, 

4) komplet opon zimowych, 
5) pakiet ubezpieczenia samochodu obejmującego :OC, AC, NNW na okres minimum 1 roku         

w cenie oferty, 

6) minimum 1 punkt serwisowy w Szczecinie lub w promieniu 50 km. 
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2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 

1) przekazania samochodu Zamawiającemu /odbiór samochodu osobiście przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

2) przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, 

3) przekazania kart gwarancyjnych i wszelkiej dokumentacji dotyczącej samochodu 

umożliwiającej jego korzystanie zgodnie ze społecznie – gospodarczym przeznaczeniem 

przedmiotu oraz dopuszczenia do używania w ruchu publicznym, 

4) dostarczenia pakietu ubezpieczeń samochodu będącego przedmiotem dostawy, 

obejmującego: OC, AC, NNW na okres minimum 1 roku od daty dostawy (jeżeli 

Wykonawca  przedstawił w ofercie). 

 

 

 

 

 

Sporządził:                                                    Zaakceptował:  

 

Zbigniew Stawiecki              Artur Przybylski 

Z-ca Komendanta Wojewódzkiego                        Komendant Wojewódzki 

               Państwowej Straży Rybackiej  

 

 


