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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Sieniawie. 

 

Lp 
 

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1 Wymagania ogólne 

1.1 

 
1. Pojazd musi spełniać wymagania obowiązujące na terenie Polski i dotyczące  

dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, aktów prawnych oraz jest 
wykonany zgodnie z warunkami określonymi  w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie  warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016r., poz. 
2022 z późn. zm.) i posiadać wszystkie świadectwa homologacji oraz 
wymagane certyfikaty umożliwiające rejestrację pojazdu jako samochód 9-cio 
osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby 
na wózku inwalidzkim wydane przez ustawowo uprawniony organ.  

2. Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży i musi mieć 
kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.  

3. Samochód zostanie odebrany z siedziby (salonu)  lub najbliższego punktu 
sprzedaży Wykonawcy - najlepiej znajdujący się na terenie województwa 
podkarpackiego. 
 

2 Wymagane parametry techniczne i wyposażenie samochodu 

2.1 Rok produkcji: 2022-2023 r. 

2.2 Nadwozie typu BUS 

2.3 Ilość miejsc: 9 ( przystosowanie ostatniego rzędu do łatwego demontażu w celu 
zwolnienia miejsca i kotwiczenia jednego wózka inwalidzkiego) 

2.4 Rodzaj paliwa: Olej napędowy 

2.5 Moc silnika: 
- min 130-140 KM, 
- pojemność do 1960  cm3    do 2200 cm 3 

2.6 Ilość biegów: 6 

2.7 Wymiary:  
-wysokość pojazdu od 2300 do 2550, 
-minimalna szerokość  z lusterkami 2420,  
-minimalna długość pojazdu 5950, 
-minimalna wysokość w przestrzeni pasażerskiej – 160cm 

2.8 Pojazd przystosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim: 
 - rampa aluminiowa z siłownikami o szer. 100 cm,  
 - komplet pasów bezpieczeństwa dla zabezpieczenia wózka inwalidzkiego oraz 
osoby niepełnosprawnej siedzącej na wózku) 
 

2.9 Drzwi: 4 szt. (boczne, przesuwane, zlokalizowane z prawej strony, minimalne 
światło po odsunięciu-1300 mm) 

2.10 Uchwyt  wspomagający wsiadanie zamontowany wewnątrz przy drzwiach 
przesuwnych 



2.11 Lusterka boczne kierowcy elektryczne regulowane i ogrzewane 

2.12 Przednie boczne szyby opuszczane elektrycznie 

2.13 Napęd na przednie koła 

2.14 Pełne kołpaki kół  

2.15 Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg 

2.16 Klimatyzacja  

2.17 Klimatyzacja tylna z dodatkowym wymiennikiem ciepła 

2.18 Kolor biały - fabryczny 

2.19 Kamera cofania  

2.20 Czujnik nie zamkniętych drzwi  

2.21 Poduszki powietrzne: min 1 

2.22 Układ ESP z przyciskiem do dezaktywacji 

2.23 Asystent hamowania awaryjnego z radarem 

2.24 Radio AUX/USB + Blutooth 

2.25 Hamulce tarczowe wszystkich kół 

2.26 Tylnia szyba podgrzewana, z układem wycieraczek i spryskiwaczy szyb 

2.27 Przyciemniane szyby tylnie i boczne 

2.28 Szyba odsuwana z lewej strony pasażerskiej 

2.29 Centralny zamek zdalnie sterowany 

2.30 Zestaw dwóch kluczyków zdalnie sterowanych i składanych 

2.31 Fotel kierowcy regulowany i dwoma podłokietniki 

2.32 Półka nad głową  kierowcy 

2.33 Gniazdo 12V ( przód/tył), min.4 gniazda 

2.34 Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem ,, inwalidzi” 

2.35 Rozstaw foteli 2+2+2+3 z regulacją pochylenia oparć, ze zintegrowanymi 
zagłówkami, z pasami bezpieczeństwa, możliwość regulacji odstępów pomiędzy 
rzędami siedzeń na systemie szynowym 

2.36 Kabina załogi, 4-drzwiowa, obustronnie przeszklona,  wyłożona tapicerką i 
podsufitką. 

2.37 Podłoga przestrzeni pasażerskiej wodoodporna, antypoślizgowa 

2.38 Rozprowadzanie klimatyzacji z nadmuchem na II i III rząd foteli 

2.39 Przygotowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 
-homologacja na przewóz osób z niepełnosprawnością 
- oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami 
- zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu 
pojazdu 

2.40 Głośniki w przestrzeni pasżerskiej-min.2 

2.41 Bezwarunkowa gwarancja na perforację blach nadwozia- min.120 miesięcy 

2.42 Bezwarunkowa gwarancja na lakier-min.36 miesięcy 

2.43 Opony wielosezonowe 

2.44 Koło zapasowe z oponą do jazdy  

2.45 Gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu                                                     
(zamontowana) 

2.46 Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa i lampka ostrzegawcza 

2.47 Chlapacze: przód, tył 

2.48 Obsługa serwisowa przez okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów  po stronie 
sprzedającego bezpłatna w autoryzowanej sieci serwisu na terenie całego kraju,                      
w tym w szczególności na terenie województwa Podkarpackiego 

 


