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………………………………………………….   
 (pieczęć Oferenta) 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………… 
 
Adres Oferenta: …………………………………………………………………………. 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 fabrycznie nowych samochodów 9-cio 
osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oferujemy samochody: 
 
Marka………………………………………………………………………………………………… 
Typ……………………….…………………………………………………………………………… 
wersja samochodu ………………………..……………………………..………………………, 
które spełniają następujące parametry:  
 

 
Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego 

 

Parametry oferowane 
spełnia/niespełnia*  

( + , - ) 

Samochody  fabrycznie nowe, rok produkcji 2013, kompletne, wolne od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych 

 

min 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów na prawidłowe działanie samochodów, 
licząc od daty zakupu,   

 

min  3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą, licząc od daty zakupu  

min 12 lat gwarancji na perforację elementów nadwozia licząc od daty zakupu  

samochody przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 
osoba na wózku inwalidzkim  

 

homologacja pojazdu do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku 
inwalidzkim** 

 

Samochody 9 osobowe, a w konfiguracji przewożenia wózka inwalidzkiego min. 
6 osób + wózek inwalidzki. 

 

długość całkowita zew. min. 5100 mm, max 5300 mm  

wysokość max 2200 mm  

rozstaw osi min: 3300 mm  

szerokość max (ze złożonymi lusterkami) min. 1900 mm, max 2150 mm  

lakier akrylowy jeden biały drugi czerwony  

wartość emisji zanieczyszczeń min  EURO 5  

silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem  

paliwo – olej napędowy  

pojemność skokowa silnika nie więcej niż 2000 cm3  

moc minimalna 100 KM  

napęd kół przednich   

obrotomierz elektroniczny  

skrzynia biegów min  6- biegowa (5+ wsteczny), mechaniczna  

dźwignia zmiany biegów w formie „joystick”  

system kontroli trakcji: układ ASR, układ EDS, układ MSR, układ ESP- lub 
system równoważny  
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układ hamulcowy  z ABS   

niezależne zawieszenie przednie i tylnie ze stabilizatorem  

hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane  

zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy  

wspomaganie układu kierowniczego  

kierownica regulowana w min  dwóch  płaszczyznach  

elektrycznie sterowane szyby z przodu  

lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie  

trzecie światło „stop”+ światło przeciwmgielne z tyłu  

drzwi boczne - prawe przesuwane ze stałym oknem umożliwiając dostęp do 2 i 3 
rzędu siedzeń 

 

całkowite fabryczne przeszklenie pojazdów, szyby termoizolacyjne/atermiczne  

szyba przesuwna w przestrzeni pasażerskiej  

drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem  

wycieraczki szyby przedniej z min  dwustopniową regulacją prędkości i 
spryskiwaczem 

 

klimatyzacja z manualna lub półautomatyczną regulacją   

ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją 
i nawiewami na przedział 

 

wentylacja kabiny z recyrkulacją , filtr przeciw pyłkowy  

siedzenie kierowcy regulowane w dwóch płaszczyznach  z podłokietnikami  

siedzenia w pierwszym i drugim rzędzie za kierowcą łatwo i szybko 
demontowane 

 

wyjmowany i składany 2 rząd siedzeń (2+1)  

wyjmowany i składany 3 rząd siedzeń (3)  

minimum dwie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera  

pasy bezpieczeństwa z napinaczami  

czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa u kierowcy  

zagłówki z regulacją wysokości  

centralny zamek  z pilotem  

przystosowanie do montażu radia, radio CD MP3  

podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna  

oświetlenie na podsufitce w części pasażerskiej i przedziale kierowcy + gniazdo 
12 V 

 

światła do jazdy dziennej włączane automatycznie  

sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach  

reflektory przednie halogenowe z regulacją zasięgu  

wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa  

czujnik parkowania z tyłu pojazdu  

lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego  

immobilizer  

koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, fartuchy 
przeciw błotne, podnośnik 

 

dodatkowa gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu  

samochody mają być wyposażone w opony zimowe  

schowek na pasy w przestrzeni pasażerskiej  

szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu  

komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego  

pasy zabezpieczające  osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim  
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najazdy aluminiowe, teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą 
wprowadzanie wózków do pojazdu od tyłu pojazdu 

 

oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym samochodu elementami 
informacyjnymi o przewozie osób niepełnosprawnych 

 

 

UWAGA: 

*  niepotrzebne skreślić  

**przed podpisaniem umowy należy dołączyć kopię świadectwa homologacji 

  

.................................., dnia....................         
     
 

          .................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
       do reprezentowania Oferenta) 

 

 

 


