
Załącznik do Umowy- cz. I nr PO- II.260.6.20 z dnia …………… 

 
Opis przedmiotu umowy: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanych w 2020 
roku samochodu elektrycznego, osobowego do przewozu 5 osób wraz z kierowcą. 
 
1. Układ napędowy, zasilanie: 
- Napęd       na oś przednią 

- Rodzaj silnika       elektryczny 

- Moc maksymalna (kW)     min. 150 

- Skrzynia biegów      bezstopniowa, stałe przełożenie,  
        brak sprzęgła 

- Źródło zasilania      akumulator litowo-jonowy 

- Pojemność źródła zasilania (kWh)   min. 60 

 
3. Osiągi: 
- Średnie zużycie energii (kWh/100km)    max. 19,00 

- Emisja CO2 (g/km)       max.  0,0 

- Zasięg km w cyklu miejskim (WLTP)    min. 380 

- Prędkość maksymalna (km/h)     mni. 140 
     

4. Nadwozie 5 drzwiowe. 
- Rozstaw osi (mm)       min. 2550 - max. 2750 

- Całkowita długość pojazdu (mm)    min. 4000 - max. 5000 

- Szerokość pojazdu bez lusterek (mm)    min. 1700 - max. 1900 

- Wysokość pojazdu (mm)      max. 1600 

- Pojemność bagażnika (z półką jeżeli występuje) (VDA) min. 330 
  

5. Hamulce z układem odzyskiwania energii. 
- Oś przednia       tarczowe 

- Oś tylna        tarczowe 

 
6. Gwarancja: 
- Gwarancja mechaniczna na samochód   min. 36 miesięcy lub 100 tys. km 

- Gwarancja na źródło zasilania    min. 84 miesiące lub 150 tys. km 

 
7. Wyposażenie samochodu: 
- Przewód/ładowarka EVSE do ładowania prądem przemiennym 230V, 
- Przewód do szybkiego ładowania samochodu prądem przemiennym, umożliwiający 

podłączenie do ładowarki z gniazdem Typ 2 (jeżeli producent samochodu 
przewiduje przewód 1 lub 3 fazowy, to wymagany jest 3 fazowy), 

- Tempomat, 
- Klimatyzacja, 
- Wspomaganie kierownicy, 
- Poduszka powietrzna min. kierowcy i pasażera, 
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, 
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED 
- Światła mijania oraz drogowe w technologii LED, 
- Dywaniki gumowe w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, 
- Autoalarm, 
- Radioodtwarzacz, 
- Czujniki parkowania minimum z tyłu. 

 
8. Kolor nadwozia: 



- Biały lub srebrny lub niebieski lub granatowy. 


