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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu samochodu klasy średniej niższej (segment C) w 

wersji kombi na okres 24 miesięcy. 

I. Opis samochodu: 

 

 Samochód klasy średniej niższej (segment C) 

 Wersja nadwoziowa kombi 

 Kolor srebrny metallic 

 Wymiary: 

Długość min. 4460 mm 

Szerokość min. 1780 mm 

Rozstaw osi min. 2570 mm 

Poj. Bagażnika min. 450 litrów 

 Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2012),  

 Dane techniczne: 

Silnik benzynowy 4-cylindrowy z turbosprężarką 

Pojemność silnika min. 1350cm3 

Moc silnika min. 145 KM 

Skrzynia manualna 6 biegowa 

Spełniający normę Euro 5 

 Wyposażenie minimalne:  

klimatyzacja;  

el. sterowane szyby przednie; 

centralny zamek wraz z pilotem; 

radioodtwarzacz CD z MP3; 

roleta bagażnika; 

lakier metallic; 

system ABS; 

system stabilizacji toru jazdy (ESP); 

6 poduszek powietrznych; 

katalizator 

 

II. Opis usługi wynajmu samochodu: 

 

 Okres najmu wynosi 24 miesiące od dnia 6 marca 2012 r. 

 W przypadku konieczności oczekiwania na nowy pojazd, zapewnienie przez Wykonawcę 

samochodu zastępczego zbliżonej klasy na cały okres oczekiwania  
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 Okres oczekiwania nie może być dłuższy niż 3 miesiące (90 dni) 

 Szacowany miesięczny przebieg – 2000 km 

 

Usługa wynajmu samochodu musi zawierać w przedstawionej cenie: 

 Kompleksową obsługę techniczną w trakcie wynajmu samochodu obejmująca między innymi: 

organizację koniecznych dla prawidłowej eksploatacji przeglądów, sezonową wymianę 

ogumienia, wymiana filtrów, oleju itp.  

 Koszty rejestracji oraz inne koszty przygotowania do eksploatacji 

 Opłacone i ważne przez co najmniej okres trwania umowy pełne ubezpieczenie OC oraz AC  

 Pakiet Assistance na terenie Polski i Europy obejmujący usługę holowania 

niesprawnego/uszkodzonego pojazdu 

 Zapewnienie samochodu zastępczego zbliżonej klasy w przypadku kolizji/usterki 

uniemożliwiające dalszą jazdę jak również prawidłowe i niezakłócone korzystanie z pojazdu 

na pełen okres naprawy na terenie Polski w maksymalnie 8 godzin od zweryfikowania usterki 

 

 

 

 

 


