
  Załącznik nr 1 do umowy 

Marka pojazdu:……………………………………………………………………………………………………. 
 

Model pojazdu:…………………………………………………………………………………………………...... 
 

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE POJAZDU 
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 

Liczba miejsc – 9 łącznie z kierowcą 

Rodzaj pojazdu – pojazd z nadwoziem zamkniętym typu kombi 

Kolor nadwozia – do uzgodnienia z Zamawiającym 

Nadwozie z kompletem szyb w przedziale pasażerskim wraz z przyciemnieniem szyb bocznych 

i w drzwiach z tyłu pojazdu 

Hak holowniczy 

Przeznaczenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach 

inwalidzkich 

Dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień 

prawa jazdy kat. B 

Wysokość przedziału osobowego: nie mniejsza niż 1800 mm 

Długość nadwozia: nie mniejsza niż 5500 mm 

Komplet kół (felgi stalowe), fabrycznie nowe z ogumieniem letnim  

Komplet kół dodatkowych (felgi stalowe), fabrycznie nowe z ogumieniem zimowym  

Koło zapasowe pełnowymiarowe, fabrycznie nowe 

Silnik wysokoprężny (diesel) 

Moc silnika, wartość minimalna 84 kW (114 KM) 

Silnik winien spełniać normę spalin EURO 6 

Zużycie paliwa: średnio nie więcej niż 9 l/100 km 

Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-biegowa 

Układ kierowniczy: blokada koła kierownicy, wspomaganie, regulacja kierownicy w dwóch 

płaszczyznach 

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) 

Układ hamulcowy: wyposażony w system ABS, ASR 

Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi 

Asystent hamowania 

Fabrycznie montowana  klimatyzacja przednia (kierowca/pasażer) oraz fabrycznie montowana 

tylna dla przedziału pasażerskiego 

Radio fabryczne  z wyświetlaczem min. 7 calowym oraz kamerą cofania i czujnikami 

parkowania (przód, tył), fabrycznie nowe. 

Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie z kierownicy radiem, oraz zestawem głośnomówiącym 

poprzez funkcję Bluetooth) 

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne 

Lusterka zewnętrzne składane  

Drzwi boczne przesuwne – prawa strona pojazdu 

Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwierania nie mniej niż 180 stopni 

Stały stopień przy drzwiach bocznych przesuwnych 

Trzecie światło stopu 

Oświetlenie sufitowe: przy kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej 

Fabrycznie tapicerowana podsufitka 

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej 

Apteczka wyposażona wg normy DIN 13164 

Gaśnica samochodowa 

Trójkąt ostrzegawczy 

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

Centralny zamek z pilotem 

Immobiliser 

Autoalarm 

Układ siedzeń w podziale na 4 rzędy 

I rząd siedzeń – fotel kierowcy + fotel pasażera 

II rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze 

III rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze z możliwością szybkiego demontażu 

IV rząd siedzeń – 3 fotele pojedyncze z możliwością szybkiego demontażu 

Możliwość demontażu w III i IV rzędzie siedzeń 

Fotele pojedyncze z regulowanymi oparciami, zagłówkami, pasami bezpieczeństwa, 
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zamontowane w szynach wpuszczonych w podłogę prowadzonych przez całą długość podłogi. 

Fotele z możliwością demontażu i przesuwu przy pomocy wsuwek. 

Zagłówki foteli z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach 

Szyny zaczepowe umiejscowione w podłodze przystosowane, do montażu 3 wózków 

inwalidzkich (po demontażu siedzeń) 

Uchwyty ułatwiające wsiadanie, zamocowane z prawej strony bocznych drzwi przesuwnych 

oraz na tylnych powierzchniach oparć wszystkich foteli pasażerskich 

Pasy bezpieczeństwa dla osób przewożonych na wózkach 

Pasy bezpieczeństwa mocujące wózek inwalidzki i osobę niepełnosprawną – 3 kpl. 

Winda osobowa: winda wewnętrzna hydrauliczna, sterowana elektrycznie do transportu 

pionowego wózków inwalidzkich, fabrycznie nowa. Nośność maksymalna - 350 kg. 

Wyposażenie zgodne z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych 

Winda osobowa: przeszkolenie pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzenia - 

potwierdzone protokołem z instruktażu 

Uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację windy wewnętrznej wydanej przez Urząd 

Dozoru Technicznego 

Podłoga przedziału pasażerskiego oraz progi wejściowe wykonane z materiałów 

antypoślizgowych 

Dywaniki gumowe (I rząd siedzeń) 

Okres gwarancji i rękojmi na cały pojazd: minimum 24 miesiące 

Okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy: minimum 24 miesiące 

Okres gwarancji i rękojmi na perforację blach nadwozia: minimum 96 miesięcy 

Przebieg pomiędzy obsługami technicznymi: minimum 40 000 km  

Kwadratowe tablice barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego 

barwy białej, umiejscowione z przodu i tyłu nadwozia, wykonane z materiału odblaskowego 

Dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie UE oraz do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

Karta pojazdu 

Książka gwarancyjna 

Książka przeglądów serwisowych (samochodu i windy) 

Instrukcja obsługi w języku polskim (samochodu i windy) 

Minimum dwa komplety kluczyków 

Warunki ubezpieczenia: ubezpieczenie pakietowe na okres 1 roku od daty pierwszej rejestracji 

na pełną wartość, obejmujące Assistance 24/h, OC, AC, NNW bez franszyzy 

Warunki ubezpieczenia: zwrot pełnej wartości samochodu w przypadku jego utraty w okresie 

pierwszego roku 

Koszt procedur rejestracyjnych (bez narzutów) oraz ubezpieczenia wliczone w cenę oferty 

 

 

..............................., dn. .................................                ............................................................................ 
   (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika 

wykonawców) 

 


