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Załącznik nr 1 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Dostawa dwóch samochodów osobowych dla FRIPWW SA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów osobowych . 
 
1.1  Wymagania dotyczące każdego samochodu: 
 

1) fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2019 albo 2020, 
2) przystosowany do przewozu min. 5 osób (wraz z kierowcą), min. 4-o drzwiowy, 
3) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla 

pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w szczególności posiadający 
homologację i spełniający warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990 ze zm.)  
oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 

4) nieużywany, technicznie sprawny. 
 
1.2. Parametry i wyposażenie samochodu. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako 

minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych: 
 

1)  silnik benzynowy pojemność min. 999 cm3 

2)  automatyczna skrzynia biegów, 
3) wymiary: długość min. 4300 mm, 
4) poduszka powietrzna minimum czołowa dla kierowcy i pasażera, 
5) klimatyzację, 
5) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 
6) autoalarm, 
7)  radioodtwarzacz, 
8) samochód wyposażony w komplet dywaników, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, koło 

zapasowe, lewarek, klucz do kół, kamizelkę odblaskową, gaśnicę. 
 
1.3. Warunki dotyczące odbioru, gwarancji i serwisu pojazdu: 
 

1)  Termin dostawy pojazdu: do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
2) Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego. 
3) Wykonawca zobowiązany będzie wraz z pojazdem dostarczyć dwa komplety kluczyków, 

wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty oraz dokumentację eksploatacyjną pojazdu 
(instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową). 

4) Gwarancja: minimum 24 miesiące na wszystkie podzespoły mechaniczne i elektryczne, 
minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą oraz perforację nadwozia. 

5) W  okresie  gwarancji  na  podzespoły mechaniczne i elektryczne Wykonawca zobowiązany 
będzie nieodpłatnie do usunięcia wszelkich wad ukrytych jakie pojawią się w tym okresie 
eksploatacji pojazdu. 

  
2. Wymagania dotyczące umowy leasingu operacyjnego: 
 

1) Waluta – złoty polski, 
2) Pierwsza wpłata – 10%, 
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3) Okres finansowania 35 miesięcy w równych ratach leasingowych, przy czym wysokość 
niewymaganych rat leasingowych może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M 
w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy leasingowej. 

4) Opłata wykupu – 1%, 
5) Koszty ubezpieczenia OC, AC, NNW, Assistance na kraje Unii Europejskiej oraz ubezpieczenie 

od wartości utraty pojazdu GAP w trakcie trwania umowy ponoszone będą przez 
Zamawiającego, 

6) Wszelkie koszty powstałe przy przekazywaniu przedmiotu leasingu, takie jak transport  
do siedziby zamawiającego, pierwsza rejestracja pojazdu i wszystkie inne ponosi wykonawca, 

7) Terminy płatności oraz wysokość rat leasingowych zostaną określone w umowie leasingowej. 
8) W związku z tym, iż leasingodawcami są instytucje finansowe dysponujące własnymi 

projektami umów Wykonawca przedstawi projekt umowy leasingu operacyjnego wraz  
z ofertą. 

9) Zamawiający pozostawia sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionym przez 
Wykonawcę projekcie umowy. 

 
 
 
 


