
Załącznik nr 4 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Pojazdu 

 

 

Opis ogólny 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 

2019r., wolnego od wad fizycznych i prawnych, mikrobusu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych.  

Dostarczany samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów producenta obejmujących 

również rynek Unii Europejskiej zapewniających w szczególności realizację uprawnień 

gwarancyjnych. 

Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania oferty nie mogą być 

przeznaczone przez producenta do wycofania ze sprzedaży. 

Mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na 

wózku inwalidzkim: 

 łączna liczba miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 8 plus 

miejsce dla kierowcy,  

 fotele z możliwością szybkiego demontażu w 2 i 3 rzędzie,  

 1 miejsce przystosowane do kotwiczenia wózka inwalidzkiego przy zachowaniu 

konfiguracji miejsc: 8+1, 6+1+1. 

 rozkładana rampa wewnętrzna mocowana do podłogi z tyłu pojazdu, do 

wprowadzania wózka inwalidzkiego, 

 uchwyty ułatwiające wsiadanie przy bocznych drzwiach wejściowych,  

 obniżony stopień zewnętrzny na wysokości bocznych drzwi przesuwnych. 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

MARKA:  

TYP:  

MODEL:  

2. SPECYFICZNE SZCZEGÓŁY I STANDARDY TECHNICZNE 
Lp. Opis parametru Określenie 

parametru 

wymaganego przez 

Zamawiającego 

Tak/nie 

1.  Rodzaj pojazdu 

 

Mikrobus  

2.  Rok produkcji 

 

2019/2020  

3.  Homologacja auta bazowego M1 wymagane  

4.  Homologacja do przewozu osób 

niepełnosprawnych lub 

badanie+oświadczenie dopuszczające 

pojazd do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

wymagane  

5.  Ilość miejsc w pojeździe bazowym 9   

6.  Ilość miejsc dla osób na wózkach 

inwalidzkich 

1  

7.  Rodzaj lakieru Metaliczny  



Dopuszczalne kolory 

 

srebrny lub podobne 

8.  Pojemność  Min. 1990 cm
3
  

9.  Moc – silnik Min. 130 KM  

10.  Rodzaj paliwa Olej napędowy  

11.  Emisja spalin, zużycie energii Min Euro 6  

12.  Napęd Przedni  

13.  Skrzynia biegów Manualna, min. 6 

biegowa 

 

14.  Układ hamulcowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie do przewozu osób  

wymagane  

15.  Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej 

osi. 

Hamulec postojowy mechaniczny. 

Układ hamulcowy z systemem ABS, 

ESP, ASR i EBV lub równoważny 

wymagane  

16.  Felgi stalowe z kołpakami wraz z 

oponami letnimi 16’ 

wymagane  

17.  Dodatkowy komplet felg stalowych 

wraz z oponami zimowymi 16’ 

wymagane  

18.  Koło zapasowe wraz z zestawem 

narzędzi (min.  lewarek i kluczem do 

wymiany kół) 

wymagane  

19.  Wspomaganie układu kierowniczego wymagane  

20.  Blokada koła kierownicy wymagane  

21.  Kierownica regulowana w min. 2 

płaszczyznach 

wymagane  

22.  Klimatyzacja przednia wraz z filtrem 

przeciwpyłowymi  

wymagane  

23.  Klimatyzacja tylna fabryczna wymagane  

24.  Nagrzewnica do ogrzewania tylnej 

części pojazdu (powietrzna lub wodna) 

wymagane  

25.  Gniazdo zasilania minimum 2x12V  wymagane  

26.  Światła do jazdy dziennej LED wymagane  

27.  Światła dodatkowe przeciwmgielne wymagane  

28.  Szyby w drzwiach przednich otwierane 

elektrycznie 

wymagane  

29.  Lusterka boczne sterowane elektrycznie wymagane  

30.  Szyby w przestrzeni pasażerskiej 

przyciemnione. 

wymagane  

31.  Drzwi od strony kierowcy 

 

wymagane  

32.  Drzwi dla pasażerów przesuwne boczne 

z obniżonym stopniem 

wymagane  

33.  Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe, 

przyciemnione 

wymagane  

34.  Osłona silnika producenta 

 

wymagane  



35.  Automatycznie włączane światła 

mijania i wycieraczki z czujnikiem 

deszczu 

wymagane  

36.  Czujniki parkowania przednie i tylne wymagane  

37.  Kamera cofania fabryczna, wyświetlana 

na ekranie dotykowym min. 8’ 

wymagane  

38.  Tempomat wymagane  

39.  Poduszka powietrzna kierowcy i 

pasażera z przodu pojazdu.  

wymagane  

40.  Imobilliser wymagane  

41.  Alarm obwodowy fabryczny wymagane  

42.  Centralny zamek sterowany radiowo z 

pilota lub kluczyka. 

wymagane  

43.  Asystent zmiany pasa ruchu  wymagane  

44.  Komputer pokładowy z 

monitorowaniem stanu pojazdu 

wymagane  

45.  Radio z odtwarzaczem płyt CD lub 

formatu MP3 z ekranem min. 8 

calowym oraz nagłośnieniem w 

przestrzeni pasażerskiej, wejście 

1xUSB, system łączności Bluetooth 

wymagane  

46.  Szyba przednia elektrycznie 

podgrzewana 

wymagane  

47.  Fotele szybkodemontowalne w II i III 

rzędzie, dla pasażerów z pasem 

bezpieczeństwa 3-punktowym, miękkie 

tapicerowane. Dopuszcza się możliwość 

zastosowania podwójnych kanap: 1+1+1 

lub 2+1 

wymagane  

48.  Wykładzina antypoślizgowa na 

podłodze, dywaniki gumowe w 

przestrzeni kierowcy oraz pasażerskiej 

w I, II i III rzędzie 

wymagane  

49.  Przystosowanie foteli (z tyłu pojazdu) 

do złożenia, bez konieczności 

demontażu w przypadku przewozu  

osoby na wózku inwalidzkim 

 Min ilość miejsc 

siedzących po 

kotwiczeniu 1 wózka 

inwalidzkiego - 6 

miejsc + miejsce 

kierowcy 

 

50.  Stanowisko kotwiczenia wózka 

inwalidzkiego z pasami do mocowania 

wózka, pas 2 pkt do mocowania 

pasażera  

wymagane  

51.  Platforma wewnętrzna manualna w 

świetle drzwi tylnych samochodu do 

wprowadzania wózka 

wymagane  

52.  Poręcze, barierki wspomagające 

wsiadanie przy drzwiach wejściowych 

w kolorze żółtym 

wymagane  

53.  Wypłaszczenie podłogi wymagane  



54.  Obniżony stopień zewnętrzny przy 

drzwiach bocznych przesuwnych 

wymagane  

55.  Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu 

symbolem osoby niepełnosprawne 

wymagane  

56.  Kompletna tapicerka przestrzeni 

kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej 

wymagane  

57.  Pokrowce ochronne – 9 sztuk wymagane  

58.  Apteczka pierwszej pomocy z 

wyposażeniem 

wymagane  

59.  Gaśnica samochodowa o wadze 

dostosowanej do oferowanego modelu 

samochodu 

wymagane  

60.  Trójkąt + kamizelka odblaskowa wymagane  

61.  Dodatkowe oświetlenie – przedziału 

pasażerskiego LED 

wymagane  

62.  Komplet dokumentów niezbędnych do 

rejestracji pojazdu 

wymagane  

63.  Instrukcja obsługi w języku polskim wymagane  

64.  Książka przeglądów technicznych wymagane  

65.  Gwarancja na silnik, podzespoły, elementy 

mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 

przynajmniej 3 lata  

66.  Gwarancja na lakier 

 

przynajmniej 3 lata  

67.  Gwarancja na perforację nadwozia 

 

przynajmniej 12 lat  

68.  Gwarancja na zabudowę i jej elementy 

 

przynajmniej 3 lata  

 

Dane w Tabeli należy traktować jako wymagania minimalne. 

 

5. WYMAGANIA DODATKOWE:  

 pojazd musi posiadać stosowne homologacje - nie dopuszcza się dostawy pojazdu 

wykonanego jako prototyp, seria próbna lub jako produkcję jednostkową; 

 autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się na terenie województwa 

zachodniopomorskiego lub nie dalej niż 120 km od siedziby Zamawiającego; 

 wykonawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją samochodu, w tym instrukcją 

obsługi, dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji niezbędną do 

rejestracji pojazdu. 

 

 

 


