
  
Załącznik nr 1  

        
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
 

„Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych” 
 

 

1. Wymagania formalne: 
 

1.1. Pojazd musi spełniać wymagania narzucone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U z 2005, nr 108, poz. 908 z 
późniejszymi zmianami). 

1.2. Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 
nr 143, poz. 1002). 

1.3. Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z  
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U z 
2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). 

1.4. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować 
utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. 

1.5. Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy 
drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i 
metody badań” lub równoważnych norm europejskich. 

1.6. Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 
„Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań” lub 
równoważnych norm europejskich. 



  
Wymagania techniczne: 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE   PARAMETRÓW  TECHNICZNYGH  

 
dla samochodu marki…………………. Model……………………….. 

Lp. Parametry techniczne (minimalne wymagania) Oferowany (wypełnia Wykonawca) 

1.  

Samochód osobowy 9 miejscowy przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na 
wózkach inwalidzkich z najazdami dla wózków 
inwalidzkich.  

 

2.  Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 lub 2012.  

3.  
Rodzaj nadwozia: BUS, przeszklony w całości bez ściany 
grodziowej w środku 

 

4.  
Drzwi tylne: drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne, szyby drzwi 
tylnych ogrzewane z wycieraczkami  

5.  Drzwi boczne: prawe przesuwne  

6.  
Opony letnie min. klasy średniej na felgach  stalowych 
min.15” 4 sztuki 

 

7.  
Opony  zimowe: min. klasy średniej na felgach stalowych 4 
sztuki w rozm. jw. 

 

8.  Położenie silnika: z przodu  
9.  Napęd: na oś przednią lub tylną  

10.  
Typ silnika:  wysokoprężny,  turbodoładowany, spełniający 
wymogi normy min. EURO-5 

 

11.  Pojemność silnika: max. 2200 cm3  
12.  Moc silnika: min. 110KM   

13.  
Skrzynia biegów: manualna minimum 5 biegowa + bieg 
wsteczny 

 

14.  DMC:       do 3500 kg  
15.  Rozstaw osi:  od 3100 mm   
16.  Szerokość zew. bez lusterek do 2060 mm   

17.  
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu 
muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach 
od -25oC do +50oC. 

 

 Wyposażenie:  

18.  
Atestowane mocowania dla dwóch wózków inwalidzkich. 
Komplet pasów bezpieczeństwa do mocowania wózków  
 i osób na wózkach.  

 

19.  

Wszystkie siedzenia w przestrzeni  pasażerskiej (6 szt.) 
pojedyncze. Dwa siedzenia środkowe II i III rzędu 
montowane wymiennie z mocowaniami dla wózków 
inwalidzkich. 

  

20.  

Minimalne wymiary przestrzeni pasażerskiej muszą 
uwzględniać wymiary wózków, ich rozmieszczenie i 
zapewniać przestrzeń do manewrowania nimi wewnątrz 
pojazdu.  

 

21.  

Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym - 
oklejenie samochodu emblematami o przewozie osób 
niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe 
typu LED 

 

22.  Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy  
23.  ABS + elektroniczny system stabilizacji toru jazdy  
24.  System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych  

25.  
Klimatyzacja  z rozprowadzeniem nawiewów do kabiny 
kierowcy i  przestrzeni pasażerskiej 

 

26.  Niezależne (postojowe) ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej   
27.  Wspomaganie układu kierowniczego  
28.  Regulacja kierownicy  
29.  Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
30.  Szyby przednie sterowane elektrycznie  
31.  Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane  



  
elektrycznie 

32.  Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym  

33.  
Komfortowe wyłożenie tapicerką ścian bocznych, słupków i 
dachu 

 

34.  
Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe dla 
wszystkich siedzeń 

 

35.  Zdalnie sterowany centralny zamek  
36.  Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser)  
37.  Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem  
38.  Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie  
39.  Trzecie światło stop  
40.  Czujniki parkowania z tyłu pojazdu  

41.  Pełnowymiarowe koło zapasowe  

42.  Lakier w kolorze innym niż biały  

43.  
Wyłożone tapicerką lub tworzywem zmywalnym ściany 
boczne w przestrzeni bagażowej 

 

44.  Wyposażony w komplet dywaników gumowych  

45.  Radio z odtwarzaczem CD z MP3+ 4 głośniki  

46.  

Umieszczenie w widocznym miejscu na pojeździe logo 
gminy oraz informacji o dofinansowaniu zakupu pojazdu ze 
środków PEFRON (powyższe wykona Wykonawca w 
uzgodnieniu z Zamawiającym w trakcie realizacji 
zamówienia) 

 

47.  

Wymagana homologacja na pojazd bazowy oraz 
homologacja na przystosowanie samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych na wózku. Homologacje zgodne z 
przepisami polskiego prawa.  

 

 Gwarancja:  

48.  Mechaniczna minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów  

49.  Na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy  

50.  Na lakier minimum 24 miesiące  

                                                                
Prawą stronę tabel określających parametry oferowanego sprzętu wypełnia Wykonawca. W przypadku 

spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku, gdy Wykonawca 

proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje 

propozycje. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania 

minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymaga Zamawiający 

skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji, czego, 

powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, 

jest obowiązkowy do złożenia oferty.  

 
................................. dn. ....................2013 r. 

.......................................................................... 

 czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 

umocowanej do dokonywania czynności 

 w imieniu Wykonawcy 

..................................................... 

pieczęć Wykonawcy 


