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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia  -  specyfikacja techniczna   
 
Zakup i dostawa samochodu osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych na potrzeby podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w 
ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „ 
Program wyrównywania różnic między  regionami III” 

 
 

Oferowany samochód marki …......................., model ….......................................... 

  

Parametr wymagany 

Parametr oferowany 

Proszę podać konkretne 

oferowane wartości 

• fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 lub 2017  

• rozstaw osi powyżej 3300 mm  

• silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min.120 KM   

• zużycie paliwa średnio 8  l/100 km  

• samochód spełniający normy emisji spalin Euro 6   

• samochód  9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych na jeden wózek 

 

• homologacja pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych  

 

Wyposażony w: 
  

 

Parametr wymagany 

Parametr 

oferowany 

Tak/ Nie* 

immobiliser   

 autoalarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza kabiny kierowcy 

oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem
 

centralny zamek z pilotem  

wspomaganie układu kierowniczego  

koła16 obręcze stalowe  

 układ hamulcowy z ABS  

hamulce tarczowe z przodu i z tyłu  

czujnik cofania  

dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył, regulowany  

system kontroli trakcji: układ ESP lub równoważny  

 regulowane i podgrzewane elektrycznie lusterka boczne  

skrzynia biegów min.5 lub 6-biegowa mechaniczna  

 klimatyzacja z półautomatyczną regulacją z przewietrzaniem przestrzeni 

pasażerskiej 

 

 poduszki powietrzne kierowcy i pasażera   
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 pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera  

 zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach  

 regulacja kolumny kierownicy   

 całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne  

 przesuwane prawe drzwi boczne  

 tylne klapa z podgrzewaną szybą i wycieraczką    

 czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy  

 gniazdo 12V z zapalniczką w kabinie  

 elektrycznie regulowane przednie szyby boczne  

 fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i 

podłokietnikami + podwójne siedzenie obok kierowcy 

 

 I rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej 2+1, dwuosobowe ze składanym 

oparciem, jednoosobowe, odchylane 

 

 II rząd przestrzeni pasażerskiej siedzenie trzyosobowe ze składanym 

oparciem 

 

rząd  

wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane   

 wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe pasy bezwładnościowe  

 wykładzina  łatwo zmywalna antypoślizgowa w kabinie oraz przestrzeni 

pasażerskiej,  

 

 trzecie światło stop   

 uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego  

 radio CD/ RDS/ MP3 z głośnikami  z przodu i z tyłu  

 gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik  

 pełnowymiarowe koło zapasowe  

(parametr inny, wpisać jaki)……………………….  

(parametr inny, wpisać jaki)……………………….  

(parametr inny, wpisać jaki)……………………….  

(parametr inny, wpisać jaki)……………………….  

 

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej w wózku: 

 

Parametr wymagany 

Parametr 

oferowany 

Tak/ Nie* 

• stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego   

• komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego   

• pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim  

• najazdy aluminiowe rozsuwane   

• oznakowanie pojazdu z przodu i tylu symbolem: pojazd dla osób 

niepełnosprawnych 
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Warunki dostawy: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub 

lepszych parametrach technicznych od wymienionych. Podstawową formą wykazania, że 

urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie 

szczegółowej specyfikacji technicznej. Dostarczony samochód winien posiadać komplet 

dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na 

zasadach dopuszczenia do ruchu  

 

Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć: 

1. homologację fabryczną, 

2. oryginalna instrukcje obsługi w języku polskim, 

3. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu 

4. książkę przeglądów serwisowych. 

5. świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych, 

6.dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu 

a) fakturę VAT, 

b) świadectwo zgodności WE, 

c) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy, 

d) kartę pojazdu, 

e) oświadczenie o zapewnienie sieci zbierania. 

 

Warunki gwarancji: 

- gwarancja 24 miesiące bez limitu kilometrów 

- 84 miesiące na perforację elementów nadwozia 

- 36 miesięcy na powłokę lakierniczą 

 

Termin realizacji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy 

Termin płatności:  do 30 dni po dostarczeniu i odbiorze 

  

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby zamawiającego na swój koszt 

i odpowiedzialność. 

  
*wpisać tak lub nie 

 

 

 

............................... dnia ..............................       …………………………..   

  

(podpis osoby uprawnionej) 
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