
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna 
 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Biłgoraju. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2017) samochodu 

9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 

jednej na wózku inwalidzkim. Szczegółowe określenie parametrów technicznych zawiera 

poniższa tabelka. 

 
Lp. Opis parametru Określenie parametru wymaganego przez Zamawiającego 

1.  Rok produkcji 2017 

2.  Stan techniczny Fabrycznie nowy samochód osobowy 9 miejscowy, nie 

używany,  

3.  Rodzaj silnika Wysokoprężny DIESEL  

4.  Pojemnośd silnika Powyżej 1950 cm 

5.  Moc silnika  Min 100 KM 

6.  Skrzynia biegów Min 6-stopniowa w tym wsteczny bieg 

7.  Norma spalania Min EURO 5 

8.  Rozstaw osi   Min 3400 mm 

9.  Lakier Akryl 

10.  Hamulce Tarczowe wentylowane przód i tył 

11.  Bezpieczeostwo -.System ABS, ASR, ESP, EDS lub równoważne systemy 

kontroli trakcji oraz siły hamowania, 

-.Min 2 poduszki powietrzne w tym dla kierowcy i pasażera 

-.Wspomaganie układu kierowniczego 

-.Światła do jazdy dziennej 

12.  Wyposażenie - immobilliser 

- centralny zamek sterowany pilotem 



- autoalarm 

- światła przeciwmgielne 

- lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie regulowane 

- pasy bezpieczeostwa z napinaczami 

- fotele tapicerowane pokryte materiałem o zwiększonej 

odporności na przecieranie kolor ciemny 

- fotel kierowcy z pełną regulacją i podłokietnikami +2 

osobowe siedzenie obok kierowcy 

- II rząd siedzeo siedzenie 2osobowe +1osobowe(2 

osobowe składane i wyjmowane, 1 osobowe składane, 

odchylane i wyjmowane) 

- III rząd siedzeo składane i wyjmowane w dowolnej 

konfiguracji 3+0,lub 2+1,lub 1+1+1, 

- szybkie mocowanie siedzeo 

- radio CD z głośnikami z przodu i tyłu pojazdu 

-.gniazdo 12v w kabinie kierowcy oraz w przestrzeni 

pasażerskiej 

- tylne drzwi z klapą otwieraną do góry i ogrzewaną szybą 

- klimatyzacja automatyczna w tym w przestrzeni 

pasażerskiej z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni 

pasażerskiej 

- układ nawiewu powietrza z filtrem przeciw pyłkowym 

- wyłożenie materiałowe podsufitki oraz pełne 

tapicerowanie tworzywem sztucznym słupków i ścian 

bocznych 

- wykładzina antypoślizgowa łatwo zmywalna 

- dywaniki gumowe 

- pełne przeszklenie pojazdu, szyby przyciemniane 

- elektrycznie regulowane szyby boczne 

- ogrzewanie w przestrzeni pasażerskiej 

 



13.  Wyposażenie eksploatacyjne - Gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do 

oferowanego modelu samochodu (zamontowana) 

- Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany 

kół  

- trójkąt ostrzegawczy 

-.apteczka 

14.  Gwarancja - min 2 lata na mechanizmy bez limitu kilometrów 

- min 2 lata na lakier 

- min 10 lat na perforację nadwozia 

15.  Oznakowanie Z przodu i tyłu pojazdu symbolem pojazd dla osób 

niepełnosprawnych 

16.  Dostosowanie do przewozu 

osób niepełnosprawnych na 

wózku inwalidzkim wymagany 

atest lub homologacja 

- Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego za 

ostatnim rzędem siedzeo 

- Teleskopowe najazdy aluminiowe z bieżnią 

antypoślizgową 

- pasy zabezpieczające osobę na wózku 

 
 
Oferowany pojazd musi:  

 posiadad aktualne świadectwa homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

 posiadad wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu m.in. 
instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeo w nim zamontowanych, książkę 
gwarancyjną itp. w języku polskim 

 spełniad wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 
r., poz. 951, z późn. zm.).  

 zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu 1 osoby na 
wózku inwalidzkim, dokonane przez Wykonawcę nie mogą powodowad utraty ani 
ograniczenia uprawnieo wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu. 
Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźd się w książce gwarancyjnej pojazdu, powinien byd 
respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki 
pojazdu na terenie całego kraju. Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami 
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 
1137 z późn. zm.). 

 


