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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
„Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb 
Domu Pomocy Społecznej.” 

 
1. Nazwa zadania:  
   Przedmiotem zamówienia jest samochód osobowy fabrycznie nowy typu mikrobus, 
przystosowany do przewozu maksymalnie 3 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  
z windą o liczbie miejsc w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą (8 osób + kierowca),   
w tym z trzema miejscami przystosowanymi do przewozu osób  na wózku inwalidzkim dla 
potrzeb Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
a) Fabrycznie nowy mikrobus, do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc              

w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą (8+1) w tym 3 miejsca na umocowanie 
maksymalnie trzech wózków inwalidzkich, 

b) Karta pojazdu, instrukcja, książka serwisowa i gwarancyjna oraz inne niezbędne,    
….dokumenty wymagane prawem w języku polskim, 
c)..Przystosowanie samochodu obejmuje adaptację samochodu do przewozu osób        
….niepełnosprawnych, w tym także podróżujących na wózkach inwalidzkich. Samochód  
     musi być wyposażony w specjalną windę chowaną wewnątrz pojazdu 
     umożliwiającą swobodny .wjazd osób poruszających się na wózku elektrycznym  
     i tradycyjnym. Wózki muszą być przymocowane do .szyny na podłodze specjalnymi 
     pasami. Samochód powinien zawierać uchwyt .pomocniczy, który ułatwia wsiadanie  
     do samochodu – zamocowany przy drzwiach bocznych. 

1)  Dane windy osobowej: 
a) nośność – 350 kg maksymalna, 
b) uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia, 
c) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzenia na podstawie instrukcji 

obsługi urządzenia– potwierdzone protokołem z instruktażu. 
Wyposażenie zgodnie z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych. 

2) Parametry ogólne nadwozia samochodu: 
a) samochód do przewozu 9 osób (8 osób + kierowca), rok produkcji 2015 
b) rodzaj i kolor powłoki lakierniczej uzgodniony z Zamawiającym, 
c) dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie samochodu na podstawie 

uprawnień prawa jazdy kat. B,  
d) homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,  
e) wysokość wewnątrz przedziału tylnego umożliwiająca swobodny wjazd osoby poruszającej 
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się na wózku inwalidzkim, 
f) uchwyt pomocniczy, który ułatwia wsiadanie do samochodu – zamocowany przy  drzwiach 

bocznych, 
g) drzwi boczne przesuwane przeszklone minimum z jednej strony,  
h) tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybami podgrzewanymi, wyposażone w wycieraczki             

z spryskiwaczem i klamką od środka, 
i) całkowite przeszklenie pojazdu, szyby przyciemniane, 
j) lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane,   
k) osłona przeciw słoneczna dla kierowcy i pasażera,  
l) światła do jazdy dziennej – włączane automatycznie,  
m) trzecie światło stopu,  
n) umożliwienie przypięcia maksymalnie 3 wózków inwalidzkich pasami, 
o) komplet gumowych dywaników w części kierowcy i pasażera obok, 
p) fabryczna-pełna zabudowa przestrzeni pasażerskiej elementami tapicerskimi 

i elementami z tworzywa sztucznego. 
3)  Układ napędowy:  
a) silnik - minimalna moc  115 KM, 
b) spełni normy emisji spalin minimum Euro5,  
Zamawiający wymaga aby dopuszczalne wartości emisji spalin nie były wyższe niż: 

 
 

 
c) skrzynia biegów manualna min. 6 –biegowa, 
d) układ kierowniczy ze wspomaganiem,  
e) ogumienie komplet opon letnich na felgach stalowych lub aluminiowych, dodatkowo 

komplet opon zimowych na felgach stalowych – wszystkie opony fabrycznie nowe, 

zużycie energii w przedziale od 2,6 MJ/km do 2,925 MJ/km (co 
odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena 
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 
niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
96, poz. 559)) 

emisja dwutlenku węgla (cykl 
łączony) 

nie wyższa niż 195 g/km 

emisja tlenku węgla (CO) nie wyższa niż w przedziale od 0,5 g/km do 1 g/km 
emisja tlenków azotu (NOx) nie wyższa niż w przedziale od 0,06 g/km do 0,18 g/km 
łączna emisja węglowodorów nie wyższa niż 0,10 g/km 
emisja cząstek stałych nie wyższa niż 0,005 g/km 
łączna emisja węglowodorów i 
tlenków azotu 

nie wyższa niż 0,23 g/km 
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f) zapasowe koło pełnowymiarowe.  
 
4) Układ hamulcowy:  
a) z ABS,  
b) system EBV lub EBD lub równoważny,  
c) system kontroli trakcji, 
d) hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. 

 
5) Wyposażenie  :  

a) kierownica z regulacją minimum w dwóch płaszczyznach,   
b) kierownica wielofunkcyjna, 
c) fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem   
d) lampki sufitowe: jedna przy kierowcy i minimum 2 w tylnej części pojazdu, 
e) komputer pokładowy,  
f) szyby przednie regulowane elektrycznie,  
g) klimatyzacja przednia i tylna dla kabiny pasażerskiej z  regulacją, 
h) czujniki parkowania – tył , 
i) zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach lub siedzenia z oparciem 

podwyższonym, 
j) gaśnica samochodowa, trójkąt odblaskowy, apteczka wyposażoną według normy DIN 13164, 

kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej, homologowana linka holownicza, klucz do kół, 
podnośnik hydrauliczny samochodowy;   

k) hak holowniczy,  
l) wspomaganie kierownicy,  
m) zaczep do mocowania bagaży w podłodze,  
n) kieszenie w drzwiach przednich po stronie kierowcy i pasażera, 
o) dodatkowe schowki i kieszenie w desce rozdzielczej, 
p) radioodtwarzacz z systemem głośno mówiącym;  USB, RDS, kodowane, 
q) nawigacja mapy Polski; menu polskie,   
r) system monitorujący poziom ciśnienia w oponach, 
s) czujnik temperatury zewnętrznej, 
t) filtr przeciwpyłowy, 
u) gniazdo 12 V w konsoli centralnej, 
 
6) Fotele, przestrzeń pasażerska, kabina kierowcy : 
a) możliwość szybkiego demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń, 

 b) I rząd siedzeń – fotel kierowcy + kanapa dwu osobowa, 
  c) II rząd siedzeń – fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1 fotel+ kanapa 2 osobowa 

    z ruchomym oparciem każdego siedziska 



Znak sprawy : ZP/01/2015 

 Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Strona 4 z 5 

 

  d)III rząd siedzeń - fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1fotel+kanapa 2 osobowa  
      z ruchomym oparciem każdego siedziska 

 
7) Zabezpieczenie przed kradzieżą : 
a)  centralny zamek  z pilotem, 
b)  immobiliser. 
 
8) Bezpieczeństwo :      
a) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń,  
b) trzypunktowe atestowane automatyczne pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,  
c) zestaw przystosowany do przewozu maksymalnie 3 osób niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich w tym:    
 d) komplet atestowanych pasów do mocowania wózków w podłodze pojazdu, 
 e) atestowane pasy do mocowania osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – 

minimum trzypunktowe, 
  f).oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu  ( symbolem pojazd dla osób                                

….niepełnosprawnych) zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, 
 g) dodatkowe kierunkowskazy w tylniej części dachu pojazdu,   

 
9) Gwarancja i rękojmia:  
a) gwarancja i rękojmia mechaniczna minimum 24 miesiące ( jedno z kryterium oceny ofert 

podlegające ocenie ), 
b) gwarancja i rękojmia na powłoki lakiernicze minimum 24 miesiące,  
c) gwarancja i rękojmia na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy,  
d) gwarancję i rękojmia na windę dla osób niepełnosprawnych minimum 24 miesiące,  
e) zgłoszenie awarii i konieczność wykonania naprawy będzie realizowane telefonicznie,  

i potwierdzone poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia faksu lub pocztą e-mail, 
f) Wykonawca udostępni numery telefonów, faksów, adresy e-mail, pod którymi można będzie 
     zgłaszać usterki i awarie pojazdu.  
g) Zamawiający przewiduje przebieg około 20 tysięcy kilometrów rocznie. 

Wielkość ta nie stanowi jednak deklaracji Zamawiającego co do przewidywanych 
przebiegów. 
 

10)  Warunki ubezpieczenia:   
a) Wykonawca ubezpiecza samochód – ubezpieczenie pakietowe na okres 1 roku od daty 

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

b) zwrot pełnej wartości samochodu w przypadku jego utraty w okresie pierwszego roku,  
c) koszty procedur rejestracyjnych (bez narzutów) oraz ubezpieczenia wliczone w cenę oferty. 
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3.  Warunki dostarczenia samochodu:  

a) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 
Zamawiającego, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy tzn. 
nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla 
przeprowadzenia testu jego pracy, 

b) dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta 
obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację 
uprawnień gwarancyjnych, 

c) elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być 
przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

 
4.  Dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pojazdem:  

a) instrukcje obsługi samochodu i dźwigu w języku polskim,  
b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, 
c) książkę przeglądów serwisowych,   
d) świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do 

przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz 
badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji  jest to samochód dopuszczony 
do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,  

e) kartę pojazdu. 
 
 

Wymagane są wyżej wymienione elementy lub elementy równoważne o parametrach nie 
gorszych niż powyżej wskazane. 


