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Załącznik. nr 1 do rozeznania rynku 
 

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia na: 

„Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
dla Gminy w Skulsku   

 

  

PARAMETRY WYMAGANE MIKROBUSU: 

1) Fabrycznie nowy, rok produkcji  2020 

2) Lakier - kolor dowolny, preferowany srebrny, szary 

3) Silnik wysokoprężny turbodoładowany, moc minimalna 130 KM 

4) Pojemność skokowa  minimum 2000 cm³ 

5) Rodzaj nadwozia van 9 osobowe 

6) Rozstaw osi maksymalny 3000-3430 mm  

7) Skrzynia biegów manualna min. 5 biegów (5 biegów do przodu i wsteczny) 

8) Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 8-9 litrów na 100  
km 

9) Homologacja pojazdu do przewozu 9 osób w tym  do  przewozu jednej 
osoby na wózku inwalidzkim 

  
WYPOSAŻENIE MIKROBUSU: 

Parametr wymagany  

1) immobiliser + autoalarm 

2) Centralny zamek z pilotem 

3) Autoalarm z niezależnym zasilaniem 

4) Wspomaganie układu kierowniczego 

5) System ABS lub równoważny 

6) System ESP lub równoważny 

7) System ASR lub równoważny 

8) System MSR lub równoważny 

9) Hamulce tarczowe wentylowane, z przodu i z tyłu 

10) Układ hamulcowy ze wspomaganiem i korektorem hamowania  

11) Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy 

12) Siedzenie kierowcy  z regulacjami: wzdłużna i wysokości z podłokietnikiem 

13) Siedzenie w systemie 2+1 w drugim rzędzie z prawej strony odchylane 

14) 2 i 3 rząd siedzeń wyposażony w system szybkiego montażu i demontażu 

15) Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach  

16) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu 

17) Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane  

18) Elektrycznie sterowane szyby przednie  

19) Światła do jazdy dziennej 

20) Radio, 4 głośniki, odtwarzacz MP3, antena  

21) Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego  

22) Drzwi prawe przesuwane  

23) Trzecie światło stop 

24) Klimatyzacja przestrzeni kierowcy i pasażerów   

25) Panele nadmuchu klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej 

26) Koło zapasowe, pełnowymiarowe z felgą stalową  

27) Klucz do kół, podnośnik,  gaśnica, trójkąt, apteczka,  

28) Wytrzymała, zmywalna wykładzina antypoślizgowa przestrzeni pasażerskiej 
dywaniki gumowe z przodu pojazdu szt. 2 

29) Samochód spełniający normy emisji spalin Euro 6 
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Ponadto: 

Parametr wymagany  

1) Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze z tyłu pojazdu lub mocowanie 
punktowe 

2) Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn 

3) Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim 

4) Najazdy aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie 
wózka inwalidzkiego z  tyłu pojazdu 

5) Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego 

                                       Parametr wymagany 

1) Gwarancja mechaniczna oraz elektryczna (obejmującą również całe 
wyposażenie) i minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów 

2) Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesięcy 

3) Gwarancja na perforację elementów nadwozia minimum 60 miesięcy 

 

Warunki dostawy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód w terminie do 15.12.2020r. 
2. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. 
3. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć: 

a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim, 
b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, 
c) książkę przeglądów serwisowych, 
d) świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych, 
e) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, 
f) fakturę VAT, 
g) świadectwo zgodności WE, 
h) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy dopuszcza się oświadczenie sprzedawcy 
i) kartę pojazdu, 
j) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu. 

 
 
 


