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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa fabrycznie nowego samochodu z rokiem produkcji 

2013 lub 2014, który będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający wymaga 

fabrycznej homologacji auta bazowego oraz homologacji pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych. W przypadku braku homologacji do przewozu osób niepełnosprawnych  

Zamawiający dopuści dokument badania stacji kontroli pojazdów potwierdzający 

przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu 

osoby na wózku inwalidzkim. 

Dane techniczne:  

Silnik: 

- wysokoprężny turbo disel, pojemność minimum  - 1900 cm³ 

- moc (KM) minimum - 100 KM 

- norma spalania EU – Euro 5 

- skrzynia biegów manualna min. 5 biegów 

- dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg 

Wymiary: 

- długość całkowita maksimum - 5100 cm 

-minimalna wysokość przestrzeni pasażerskiej – 1385 mm 

- całkowita wysokość pojazdu – max – 2000 mm 

Układ hamulcowy: 

- hamulce tarczowe wszystkich kół wentylowane 

Systemy bezpieczeństwa: 

-ABS 

-ESP – elektroniczna stabilizacja toru jazdy 

-HSA – system wspomagania ruszania pod górę 

-EBA – system wspomagania nagłego hamowania 

-poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 

-3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego miejsca siedzącego 



-wspomaganie układu kierowniczego oraz regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach 

-trzecie światło stop 

-dodatkowy komplet kół –felgi z oponami zimowymi 

-rodzaj napędu na 2 przednie koła jezdne 

Wyposażenie wewnętrzne: 

-samochód wyposażony w fotele z możliwością przewozu 9 osób (w tym kierowca) oraz                         

z możliwością umieszczenia i zabezpieczenia jednego wózka inwalidzkiego tj. za  3 rzędem 

foteli   

-zestaw do montażu wózka inwalidzkiego zamontowany na tylnym pomoście  

-teleskopowe najazdy dwuczęściowe z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania osób na 

wózkach inwalidzkich 

-uchwyty lub pasy w powierzchni bagażowej do zamontowania złożonego pomostu dla 

niepełnosprawnych 

-fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz 

wysokości z podłokietnikiem 

-lusterka wsteczne wewnętrzne 

-radio fabryczne z CD, MP3, USB i zestawem głośnomówiącym 

-klimatyzacja przód/tył 

-ogrzewanie przód/tył 

-komputer pokładowy 

-dwa gniazdka zasilające 12V przód/tył 

-przedział pasażerski oświetlony 

-pełna tapicerka kabiny kierowcy i części pasażerskiej 

-wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych 

-szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie 

-cztery rolety przeciwsłoneczne w przedziale pasażerskim 

-koło zapasowe pełnowymiarowe 

-zestaw podstawowych narzędzi naprawczych + podnośnik 

-wyjmowany 2 i 3 rząd siedzeń 



-podłoga z wykładziną antypoślizgową w przedziale kierowcy i pasażerskim 

-gaśnica, trójkąt, kamizelka, apteczka 

-pokrowce na wszystkie siedzenia 

-komplet dywaników gumowych 

 

Zabezpieczenia: 

-immobiliser 

-centralny zamek sterowany elektrycznie 

-alarm 

Wyposażenie zewnętrzne: 

-regulacja zasięgu reflektorów 

-światła przeciwmgielne przód/tył 

-światła do jazdy dziennej z homologacją 

-chlapacze przód/tył 

-lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane 

-kolor nadwozia dowolny 

-drzwi w przedziale bagażowym dzielone, dwuskrzydłowe oszklone wyposażone                            

w wycieraczki 

-dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu 

-nadwozie 4-ro drzwiowe ( drzwi boczne w przedziale pasażerskim  przesuwane z prawej 

strony z szybami przyciemnianymi) 

-nadwozie całkowicie przeszklone, komplet szyb w przedziale pasażerskim wraz                                

z przyciemnieniem szyb bocznych i w drzwiach z tyłu pojazdu 

-szyby boczne w przedziale pasażerskim uchylne 

-hak holowniczy 

Parametry eksploatacyjne pojazdu: 

-okres gwarancji na podzespoły mechaniczne obejmująca wszystkie elementy pojazdu   – nie 

mniej niż 24 miesiące bez limitu kilometrów 

-okres gwarancji na perforację blach  – minimum 120 miesięcy 



Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy 

-serwis gwarancyjny w odległości maksymalnie do 35 km od siedziby zamawiającego 


