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(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2013 r. 

 
 

Szczegółowy opis oferowanego samochodu 
 

lp 
Wymagane minimalne parametry przedmiotu 
zamówienia 

Parametry oferowanego samochodu 
UWAGA: 
(jeżeli zaoferowany pojazd spełnia minimalne 
wymogi w kolumnie 2 w wersji standardowej dla 
określonego modelu wystarczającym jest podanie 
informacji określonych w kolumnie 3 ) 

1 2 3 

 samochód fabrycznie nowy  wyprodukowany w roku 2012  
lub 2013 przystosowany do przewozu min. 8 osób, a w  
konfiguracji przewo żenia wózka inwalidzkiego min. 5 osób 
+ wózek inwalidzki.  
 
Wyposa żenie  

� Przystosowanie do przewozu 1 wózka inwalidzkiego 
(zgodnie z wymogami dopuszczenia do ruchu)     

Opis zabudowy(przystosowanie do przewozu osób na 
wózkach inwalidzkich) 

Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego 

Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do 
szyn 

Pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w 
wózku inwalidzkim 

Najazdy aluminiowe z bieżnią antypoślizgową  o długości 
2000 mm 

Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym 
(oklejenie samochodu emblematami informującymi o 

przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze 
kierunkowskazy dachowe ) 

Dokumentacja do rejestracji samochodu (badanie 
techniczne, oświadczenie producenta zabudowy, KRS) 

 
� Dywanowe pokrycie podłogi lub  podłogą 

antypoślizgową wykonaną ze sklejki wodoodpornej 
pokrytej wykładziną PCV        

� Oświetlenie w przedziale pasażerskim                                                                
� Panele w drzwiach kabiny z przyciskami otwierania i 

sterowania elektrycznego podnoszenia szyb        
� Centralny zamek z pilotem                                                                       
� ABS z  elektroniczny system rozdzielający siłę 

hamowania na poszczególne koła                                                                                        
� Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch 

płaszczyznach     
� Wspomaganie kierownicy        
� Elektrycznie sterowane szyby  
� Szyby atermiczne           

Producent....................................................... 

Model ............................................................. 
 
Symbol ……………………………………………… 
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� Regulacja ustawienia świateł                                                                    
� Światła przednie przeciwmgielne                                                                 
� Roleta przykrywająca bagaże lub  półka                                                      
� Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa                                                          
� Tylna klapa podnoszona do góry lub 2 drzwi otwierane 

na boki                                        
� Ogrzewacz + klimatyzacja tylna                                                        
� Przednia szyba atermiczna                                                                       
� Bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa 

przy wszystkich fotelach                          
� Radio z czytnikiem CD+ sterowanie w kierownicy                                                  
� Elektryczna regulacja lusterek bocznych                                          
� Dysze nawiewu powietrza dla pasażerów tylnych 

siedzeń        
� Siedzenia drugiego rzędu z oddzielną regulacją 

pochylenia każdego oparcia, składane i  wyjmowane 
� Komputer pokładowy        
� Poduszka powietrzna kierowcy                                                                    
� Poduszka powietrzna pasażera  
� Przeszklone drzwi boczne przesuwne 
� Przesuwne szyby boczne drugiego rzędu siedzeń  
� Trzecie światło stopu     
� Tapicerka  welurowa lub materiałowa     
� Pełnowymiarowe koło zapasowe          
� Lakier metalizowany                   
� Fotele trzeciego rzędu składane i wyjmowane (przy 

przewozie wózka inwalidzkiego)       
� Szyby  przyciemniane (dla rząd 2,3 oraz tylna szyba)       
� Dodatkowy komplet kół zimowych  
 

Silnik        
� o mocy 100 KM 
� Silnik diesel o pojemności 1900 cm3 
� Skrzynia biegów manualna 5 - stopniowa 
� Zużycie paliwa (l/100 km) cykl mieszany max 9l  

 
Koła  

� Obręcze kół min 15” z oponami letnimi. 
 
Wymiary  

� rozstaw osi nie mniejszy niż 3100 mm 
� szerokość min. 1800 mm 
� długość min. 4700 mm 
� wysokość min. 1850 mm 

 
wymagane kryteria oferowanego pojazdu; 

ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do 
dwóch  miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe 
niż 3,240  MJ/km 
 
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ” – EURO5 lub EURO 4 
 
Samochód musi spełnia ć wymagania techniczne okre ślone 
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przez obowi ązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 
poruszaj ących si ę po drogach publicznych, w tym warunki 
techniczne wynikaj ące z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 
Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz. U. z 200 5r. nr 
108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporz ądzeń wykonawczych do 
tej ustawy w tym posiada ć homologacj ę, wystawion ą 
zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
 
W opisie przedmiotu zamówienia  uwzgl ędniono wymogi 
wynikaj ące z Rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych ni ż cena 
obowi ązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 
niektórych rodzajów zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2011r. 
Nr 96, poz. 559) 
Gwarancja; 
na elementy mechaniczne nim. 2 lata 
 
na powłokę lakierniczą min. 3 lata 
 
na perforację nadwozia min. 11 lat  
 

 


