
Dział II
SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2016 lub
2017)  samochodu  osobowego  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  (8  osób  +  kierowca)  na
potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przy ul.  Mickiewicza,  o  następujących
parametrach:
L.p. Opis Przedmiotu Zamówienia – warunki realizacji przedmiotu zamówienia ustalone

przez Zamawiającego
Propozycja wykonawcy Opis Parametr

INFORMACJE OGÓLNE
1. Typ nadwozia Mikrobus, kombi
2. Liczba miejsc 8+1
3. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, 

dwudrzwiowe, obejmujące całą ścianę
tylną, szyba ogrzewana, z wycieraczką,
otwierane pod minimalnym kątem 
1800 

Wymagane

4. Drzwi boczne prawe przesuwane do 
tyłu o wym. min. 150 cm na 130 cm, 
zabezpieczone przed otwarciem

Wymagane

5. Ściany boczne przedziału 
pasażerskiego przeszklone, wyłożone 
wykładziną PCV oraz podsufitka 
wyłożona tkaniną

Wymagane

6. Fotele z regulacją oparcia w części 
pasażerskiej w 3 rzędach, w 
następującej konfiguracji: 1 rząd - 1 
podwójne, 2 rząd - 1 podwójne i 1 
pojedyncze (przerwa minimum 25cm 
między siedzeniami), 3 rząd – 2 
pojedyncze z regulacją przód tył i 
szybkim demontażem.  

Wymagane

WYMIARY
1. Wysokość Min. 2350mm
2. Masa całkowita Max. 3500 kg
SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW
1. Pojemność skokowa Max. 2000 cm3

2. Typ silnika Diesel
3. Moc silnika Min. 110 KM
4. Norma emisji Min. Euro 5 
5. Skrzynia biegów Min. Manualna 5-biegowa
6. Typ napędu Min. Na przednie koła
BEZPIECZEŃSTWO
1. Pasy bezpieczeństwa  

bezwładnościowe, trójpunktowe z 
napinaczem i regulacją wysokości 
zamocowania oraz pas biodrowy 
zabezpieczający osobę 
niepełnosprawną w wózku 
inwalidzkim

Wymagane



2. Rozkładane najazdy aluminiowe z 
bieżnią przeciwpoślizgową dla wózka 
inwalidzkiego o długości 200 cm

Wymagane

3. Stopień o wymiarach 70 cm na 30 cm 
w przedziale pasażerskim wysuwany 
elektrycznie (od ziemi 20-23 cm)

Wymagane

4. Poręcz przy wejściu bocznym 
minimum 95 cm,

Wymagane

5. Poduszki powietrze dla kierowcy i 
pasażerów z przodu

Wymagane

6. ESP – elektroniczny system stabilizacji 
toru jazdy z asystentem hamowania

Wymagane

7. ABS – system zapobiegający 
blokowaniu kół podczas hamowania

Wymagane

8. ASR – system zapobiegający utracie 
przyczepności kół podczas 
przyspieszania

Wymagane

9. Hamulce tarczowe wentylowane z 
przodu i z tyłu

Wymagane

10. Wspomaganie układu kierowniczego Wymagane
ZABEZPIECZENIA
1. Immobiliser Wymagane
KABINA KIEROWCY
1. Fotel kierowcy mechanicznie 

zawieszony, z regulacją wysokości, 
pożądany podłokietnik

Wymagane

2. Siedzenie pojedyncze  po prawej 
stronie kierowcy

Wymagane

3. Radioodtwarzacz CD / MP3 lub z 
portem AUX,USB  z głośnikami  zestaw
głośnomówiący

Wymagane

4. Regulowana kolumna kierownicy Wymagane
POZOSTAŁE PARAMETRY
1. Klimatyzacja z nawiewem na przód i 

tył pojazdu
Wymagane

2. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej 
(drugi  wymiennik ciepła umieszczony 
z tyłu pojazdu)

Wymagane

3. Pełnowymiarowe koło zapasowe Wymagane
4. Okno przesuwne w przestrzeni 

pasażerskiej
Wymagane

5. Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka 
informująca o niezapiętym pasie 
bezpieczeństwa

Wymagane

6. Oświetlenie sufitowe, co najmniej 
dwupunktowe

Wymagane

7. Światła przeciwmgłowe przednie 
(tylne wymagane zgodnie z 
przepisami)

Pożądane

8. Instalacja elektryczna 12V Pożądane
9. Asferyczne lusterka zewnętrzne po Pożądane



stronie kierowcy podgrzewane
10. Centralny zamek sterowany pilotem Wymagane
11. Czujniki parkowania z tyłu Wymagane
DOSTOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych
Wymagane

2. Atestowane mocowania wózka 
inwalidzkiego

Wymagane

3. Możliwość mocowania wózka 
inwalidzkiego w miejsce jednego z 
foteli bez straty ilości miejsc

Wymagane

4. Oznakowanie specjalistyczne z przodu 
i z tyłu symbolem „Inwalidzi”

Wymagane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1. Gaśnica proszkowa Wymagane
2. Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy Wymagane
3. Klucze do kół Wymagane
4. Podnośnik mechaniczny lub 

hydrauliczny
Wymagane

5. Apteczka Wymagane
6. Komplet opon zimowych Wymagane

POZOSTAŁE WYMAGANIA
1. Okres gwarancji na 

zabudowę/wyposażenie
Min. 24 miesiące

2. Okres gwarancji mechanicznej Min. 24 miesiące
3. Okres gwarancji na powłokę 

lakierniczą
Min. 36 miesięcy

4. Okres gwarancji na perforację 
nadwozia

Min. 60 miesięcy

5. Dostawa samochodu do siedziby 
Zamawiającego lub inne wskazane 
przez niego miejsce

Wymagane

6. Bezpłatny pierwszy i drugi przegląd  
serwisowy 

Wymagane

7. Tapicerka – tkanina ciemna, łatwa w 
utrzymaniu czystości

Pożądana

8. Wykonawca zapewni ubezpieczenie 
busa w pełnym zakresie, tzn. OC, 
AC, NNW  na okres 12 m-cy od daty 
przekazania pojazdu 
Zamawiającemu.
Koszt pełnego pakietu 
ubezpieczeniowego uwzględniony 
będzie w cenie busa.

Wymagane

1. Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 70d ustawy z dnia 20 czerwca
1997r Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)

2. Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę  i na jego koszt 
przegląd zerowy.

3. Oferowany pojazd musi być sprawdzony pod względem technicznym i gotowy do 
użytkowania.
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