Załącznik nr 1
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do transportu krwi i jej składników.
2. Zamawiający określa następujące parametry techniczne:
1) Informacje ogólne:
- Samochód z homologacją ciężarową N1
- Samochód typu furgon
- Rok produkcji od 2022 roku
- Samochód nowy
- DMC do 3 500kg
- samochód 2-3 osobowy
2) Wymiary zewnętrzne:
- długość nadwozia od 4400mm do 4750mm
- szerokość całkowita pojazdu do 2150 mm (z lusterkami rozłożonymi)
3) Silnik:
- diesel
- pojemność silnika min. 1451 cm3, czterocylindrowy
- moc min. 100 KM
- czystość norm spalin min. norma Euro 6
- pojemność zbiornika paliwa min. 50 litrów
4) Skrzynia biegów:
- skrzynia biegów manualna minimum 5 biegowa + bieg wsteczny
5) Układ napędowy:
- napęd na przednią oś,
6) Układ siedzeń:
- w przedziale kierowcy 2-3 miejsca
7) Wyposażenie samochodu:
- wspomaganie układu kierowniczego
- kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
- fabryczne radio z co najmniej 2 głośnikami, fabryczny bluetooth
- elektrycznie sterowane szyby przednie
- elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne
- klimatyzacja fabryczna manualna bądź automatyczna
- tempomat
- fotel kierowcy z regulacją na wysokość, podłokietnik fotela kierowcy
- tapicerka materiałowa w kolorystyce ciemnej
- komputer pokładowy wskazujący co najmniej średnie zużycie paliwa, chwilowe zużycie
paliwa, ilość kilometrów do przejechana przy bieżący stanie paliwa,
- Oświetlenie przedziału kierowcy
- felgi stalowe lub aluminiowe, rozmiar min. 15”
- koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z podnośnikiem i kluczami do zmiany koła
- czujnik zmierzchu
- światła do jazdy dziennej

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- drzwi przesuwne w drugim rzędzie siedzeń z prawej strony lub obu stron
- tylne drzwi nieprzeszklone, otwierane pod kątem co najmniej 180⁰
- kolor nadwozia dowolny (kolor nie może być jaskrawy typu jasny zielony,
pomarańczowy, różowy), preferowane kolory biały, szary, czerwony, czarny
8) Dodatkowe wyposażenie:
- koła zimowe (felga stalowa, opona zimowa, czujniki ciśnienia, kołpaki) o rozmiarze
zgodnym z homologacją,
- trójkąt ostrzegawczy,
- gaśnica,
- kamizelka odblaskowa
- apteczka samochodowa
9) Strefa ładunkowa (bagażowa):
- wymiary wewnętrzne: szerokość min. 1100mm, długość min. 1700mm
- ściany boczne bez przeszklenia
- 1 gniazdo 12V/16A (fabryczne lub montowane w serwisie, gniazdo z bolcem jak do
230V, bez utraty gwarancji),
- akumulator oraz alternator dostosowane do obciążeń wynikających z pozycji powyżej
10) Gwarancja:
- ochrona mechaniczna min. 2 lata/bez limitu km
- ochrona na lakier min. 2 lata
- perforacja blachy min. 6 lat

