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Pieczęć Wykonawcy 

 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – 

UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI 

 

Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy przystosowany do przewozu 

osób niepełnosprawnych (1 sztuka) 

Producent/Marka: ……………………………………………….. 

Typ/Model: ……………………………………….. 

Rok produkcji: ……………… 

 

 

 

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przeznaczonego do 

przewozu osób niepełnosprawnych  

 

                               Fabrycznie nowy 2011 – 2012 
Lp. Wymagane parametry i wyposażenie Proponowane 

parametry 

1.  Rozstaw osi min 3200 mm  

2.  Lakier akrylowy lub metalizowany,  kolor do uzgodnienia   

3.  Silnik  wysokoprężny,  turbodoładowany, min 100KM    

4.  norma min. EURO 5             

5.  Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych  

6.  Immobiliser,  

7.  centralny zamek z pilotem 

 
 

8.  izolacja dźwiękowo-termiczna  

9.  autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe  

10.  wspomaganie układu kierowniczego,  

11.  układ hamulcowy z ABS,  

12.  hamulce tarczowe wentylowane   
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13.  niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem   

14.  napęd na koła przednie lub tylne  

15.  obrotomierz elektroniczny  

16.  lusterka boczne regulowane, podgrzewane elektrycznie  

17.  skrzynia biegów 6- biegowa (5+wsteczny) mechaniczna   

18.  dźwignia zmiany biegów w formie „joysticka”  

19.  klimatyzacja z manualną regulacją   

20.  poduszka powietrzna kierowcy i pasażera ,  

21.  pasy bezpieczeństwa z napinaczami,  

22.  zagłówki z regulacją wysokości   

23.  regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach   

24.  zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy   

25.  elektrycznie regulowane przednie szyby  boczne    

26.  całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / 

atermiczne  
 

27.  wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją 

prędkości i spryskiwaczem   
 

28.  szyba przesuwna w drugim rzędzie siedzeń  

29.  przesuwne prawe drzwi boczne,  

30.  tylne drzwi  z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem  

31.  czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa   

32.  stopień wejściowy boczny oświetlony  

33.  oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie   

34.  wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłkowy  

35.  fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka 

lędźwiowego 
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36.  wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe,   

37.  składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń 3 miejscowy,  

38.  wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy 

bezwładnościowe 
 

39.  sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach   

40.  lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego , awarii 

układu hamulcowego i poziomu płynu   
 

41.  reflektory przednie halogenowe + regulacja zasięgu  

42.  światła do jazdy dziennej włączane automatycznie  

43.  trzecie światło stop+ światło przeciwmgielne z tyłu  

44.  Zamontowane radio CD/RDS  

45.  foteliki dziecięce 3 szt  

46.  opony zimowe 4 szt   

47.  gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, fartuchy przeciwbłotne, 

pełnowymiarowe koło zapasowe. 
 

48.  Oznakowanie zgodne z przepisami Prawo o ruchu drogowym: 

1)  oklejenie samochodu emblematami informującymi o 

przewozie osób niepełnosprawnych; 

2) Umieszczenie w widocznym miejscu na pojeździe logo 

Jednostki samorządu Powiatu Sępoleńskiego; 

 

49.  Gwarancja mechaniczna: minimum 24 m-ce  

50.  Gwarancja na lakier: minimum 24 m-ce  

51.  Gwarancja na perforację blachy: min. 96 m-cy  

52.  Możliwość serwisowania w autoryzowanej stacji obsługi na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego  

 

53.  Ubezpieczenie auta – pełen pakiet ubezpieczenia OC, AC, 

NW I Assistance– 1 rok 

 

 
 

WYKONAWCA MOŻE ZAOFEROWAĆ ROZWIĄZANIE O WYŻSZYCH 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA! 
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* Podstawa prawna: 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena 

obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2011 r., nr 96, poz. 559) 

 

Zużycie energii wyrażone w megadżulach (MJ) na kilometr stanowi iloczyn zużycia paliwa 

określonego zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia i wartości energetycznej paliwa. 

 

„Wielkość zużywanej energii, zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań 

homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według 

innej metody pomiaru zużycia paliwa lub zużycia energii elektrycznej, zapewniającej 

porównywalność ofert” (§ 5 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Należy przyjąć, że wartość energetyczna oleju napędowego wynosi 36 MJ/l (zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia) 

 

** Podstawa prawna: 

 

Zgodnie z treścią Dyrektywy 2007/715/EC 

 

 

 

Miejscowość ............................................., data .............................. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy 

lub osoby upoważnionej) 


