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SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DPS BROWINA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (z produkcji 2019 r. lub 2020 r.) 

wolnego od wad samochodu, nadwozie typu BUS 9- osobowego, dopuszczalna masa całkowita  

do 3500 kg 

Wymagana jest fabryczna homologacja auta bazowego – bus 9- osobowego oraz homologacja 

pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub badanie techniczne potwierdzające 

przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych: możliwość przewożenia osoby  

na wózku inwalidzkim. 

Lp. Opis 

1. Rok produkcji 2019 lub 2020 fabrycznie nowy 

2. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t  

3. Długość całkowita minimum 5300 cm 

4. Moc silnika minimum 120 KM 

5. Spełniający normy emisji spalin Euro 6 zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami emisji 
spalin 

6. Pojemność: 1580 – 1999 cm3 

7. Silnik wysokoprężny diesel turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa 

8. Przystosowanie do przewozu 9 osób (8 pasażerów + kierowca)  

9. Homologacja osobowa 

10. Miejsce do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim za trzecim rzędem siedzeń 

11. Fotele w przestrzeni pasażerskiej w gniazdach szybkiego demontażu po 3 miejsca siedzące 
w każdym rzędzie w układzie: 
Drugi rząd siedzeń – kanapa 2 + 1 fotel (wyjmowane i składane) lub 3 samodzielne fotele 
Trzeci rząd siedzeń –  3 samodzielne fotele – wyjmowane  

12. Zestaw do montażu wózka inwalidzkiego w przedziale pasażerskim 

13. Teleskopowe najazdy dwuczęściowe z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania osób na 
wózkach inwalidzkich z tyłu pojazdu 

14. Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu 

15. Nakładka ochronna progu 

16. Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn 

17. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim 

18. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych 

19. Uchwyt lub pasy w powierzchni bagażowej do zamontowania złożonych najazdów dla osób 
niepełnosprawnych 

20. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania  

21. Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z 
napędzanych kół, tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach 
drogowych  

22. System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania  

23. System elektroniczny stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania  

24. Fotel kierowcy z podłokietnikiem 

25. Kolumna kierownicy regulowana minimum w dwóch płaszczyznach 

26. Lusterko wsteczne wewnętrzne 

27. Skrzynia biegów manualna minimum 5- biegowa 

28. Wspomaganie układu kierowniczego 

29. Układ hamulcowy: dwuobwodowy, hydraulicznie wspomagany, tarcze hamulcowe  
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z przodu i z tyłu, korektor siły hamowania zależny od obciążenia 

30. Sygnalizacja optyczna lub akustyczna: niezapiętych pasów kierowcy, niewłączonych świateł, 
niezamkniętych drzwi 

31. Radioodtwarzacz z kompletem głośników, z bluetooth i wejściem USB 

32. Klimatyzacja z nawiewem w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej, dodatkowe ogrzewanie 
przestrzeni pasażerskiej 

33. Tapicerka siedzeń ciemna 

34. Pokrowce na wszystkie siedzenia z materiału zmywalnego (skóra, sztuczna skóra) 

35. Komplet dywaników gumowych (kabina kierowcy i przestrzeń pasażerska) 

36. Gniazdo 12V – 2 sztuki, w kabinie kierowcy 

37. Centralny zamek sterowany pilotem 

38. Immobiliser, autoalarm 

39. Elektrycznie sterowane szyby w przestrzeni kierowcy 

40. Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane, ograniczające martwe pole 
widzenia 

41. Regulacja zasięgu reflektorów 

42. Światła przeciwmgielne z przodu  

43. Czujniki cofania przód – tył, lub kamera cofania  

44. Trzecie światło stop 

45. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu 

46. Drzwi boczne przesuwane zamontowane z prawej strony, z szybą 

47. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, oszklone, wyposażone w wycieraczki 

48. Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego wraz z przyciemnieniem szyb bocznych 

49. Chlapacze przednie i tylne 

50. Listwa na próg bagażnika 

51. Opony letnie na felgach aluminiowych lub stalowych z pełnymi kołpakami 

52. Dodatkowy komplet 4 kół – felgi z oponami zimowymi 

53. Pełnowymiarowe koło zapasowe (nie dopuszcza się zestawu naprawczego) 

54. Wyposażenie dodatkowe: apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, 
zestaw podstawowych narzędzi, tj. podnośnik samochodowy, klucz do kół 

55. Hak holowniczy 

56. Zużycie paliwa nie więcej niż 8,5 L / 100 km – mierzone w cyklu mieszanym 

57. Gwarancja minimum 24 miesiące na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne  
i elektroniczne, oraz na zabudowę, bez limitu kilometrów 

58. Serwis gwarancyjny w odległości maksymalnie do  35 km od siedziby Zamawiającego  

59. Dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego 

 


