
Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 
 

……………………………………….                  ………………………………………. 
    (nazwa i adres Wykonawcy)        (miejscowość i data) 

 
Opis parametrów oferowanego sprzętu 

 

Lp. Wymagany parametr Oferowany parametr 

1 rok produkcji   

2 Pojemność silnika w cm
3
  min. 1900  max. 2500, diesel  

3 moc  silnika minimum 100 KM   

4 norma emisji spalin min. EURO 5  

5 Skrzynia biegów: manualna, min. 6-cio biegowa (min. 5 
biegów do przodu + wsteczny) 

 

6 Napęd kół przedni lub tylni  

7 homologacja pojazdu  - oryginalny pojazd 9 osobowy  

8 homologacja pojazdu do przewozu osób 
niepełnosprawnych lub badania techniczne potwierdzające 
przystosowanie pojazdu do przewozu osób 
niepełnosprawnych 

 

9 pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego  

10 immobiliser, centralny zamek sterowany elektronicznie, 
alarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, drugi 
kluczyk z pilotem,   

 

11 wspomaganie układu kierowniczego  

12 hamulce tarczowe przód i tył , układ ABS, poduszka 
powietrzna dla kierowcy i pasażera, 3 punktowe pasy 
bezpieczeństwa dla każdego miejsca siedzącego 

 

13 system kontroli trakcji: układ ESP lub równoważny  

14 Regulacja zasięgu reflektorów  

15 Lusterka zewnętrzne sterowane elektroniczne  

16 Podgrzewana szyba przednia za pomocą 
nawiewu/nadmuchu 

 

17 Chlapacze przednie i tylne  

18 Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami, ogrzewane, 
wyposażone w wycieraczki 

 

19 Drzwi boczne przesuwane zamontowane z prawej strony z 
szybą 

 

20 Rozstaw osi min. 3300, min. całkowita długość 5200 mm  

21 Dodatkowy komplet opon zimowych  

22 Lakier nadwozia dowolny (oprócz białego)  

23 Samochód wyposażony w fotel z możliwością przewozu 9-
ciu osób (w tym kierowca) z możliwością umieszczenia 
zabezpieczenia wózka inwalidzkiego 

 

24 Zestaw do montażu wózka inwalidzkiego w przedziale 
pasażerskim 

 

25 Najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwślizgową z atestem 
TUV 

 

26 Uchwyty lub pasy w powierzchni bagażowej do 
zamontowania złożonego pomostu dla niepełnosprawnych 

 

27 Klimatyzacja dwustrefowa z elektroniczną regulacją 
temperatury 

 

28 Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica  

29 Radio-odtwarzacz CD/MP3 oraz głośniki przód i tył  

30 Gniazdo zasilania 12V  

31 Pełnowymiarowe koło zapasowe  

32 Wieszak ubraniowe na słupkach bocznych  

33 Podłoga gumowana  

34 Zestaw narzędzi i podnośniki  

35 znakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd 
dla osób niepełnosprawnych), wykonanie i umieszczenie 
na 1/3 powierzchni karoserii bocznych, nalepek 
promocyjnych zawierających logo Gminy Garbatka-
Letnisko.  

 



36 Minimalna gwarancja bez limitu kilometrów - na zespoły i 
podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 2 lata 

 

37 Minimalna gwarancja na powłokę lakierniczą 3 lata  

38 Minimalna gwarancja na perforację nadwozia 5 lat  

 
 

 
...…………………………………………...... 

(podpis i pieczątka Wykonawcy  
   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

         


