
Załącznik nr 2 do SWZ 

 
Opis przedmiotu zamówienia pn.: „Dostawa samochodu  9-cio osobowego do 
przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu 
Pomocy Społecznej w Tolkmicku” 
 

Opis przedmiotu zamówienia. Parametry 
minimalne i maksymalne wymagane przez 
Zamawiającego                                           

Parametry oferowane          
          TAK/NIE* 

fabrycznie nowy, wolny od wad fabrycznych i 
prawnych, przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich   

 

homologacja samochodu 9 osobowego **  

Rok produkcji 2022-2023  

silnik wysokoprężny  z turbo-doładowaniem  

moc silnika min 110 KM spełniający normę EURO 6  

rodzaj paliwa olej napędowy  

pojemność silnika maksymalnie 2000 cm3  

rozstaw osi min 3400mm  

wysokość max 2100 mm  

długość max 5400 mm  

lakier metalik, kolor do uzgodnienia z 
Zamawiającym ( preferowane: czarny, szary, 
niebieski, zielony) 

 

przesuwane prawe drzwi boczne w przedziale 
pasażerskim dodatkowo stopień przy drzwiach 
bocznych ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z 
pojazdu. 

 

okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej  

fotele: pojedynczy fotel dla kierowcy regulowany z 
podłokietnikami, podwójny dla dwóch pasażerów w 
przedniej części pojazdu, dwa rzędy potrójnych 
siedzeń w tylnej części pojazdu (opcjonalnie jedno 
siedzenie potrójne ( ława ) i trzy pojedyncze w tylnej 
części pojazdu ) dla pasażerów w tylnej części 
pojazdu montowane na listwach szybko złączy, pasy 
3 pkt, regulowane oparcia, zagłówki   

 

pasy bezpieczeństwa z napinaczami  

czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa u 
kierowcy 

 

całkowite przeszklenie pojazdu, szyby 
termoizolacyjne/atermiczne 

 

elektrycznie regulowane przednie szyby boczne  

drzwi tylne z wycieraczką i spryskiwaczem tylnej 
szyby, szyba tylna ogrzewana 

 

wycieraczki szyby przedniej z min. dwustopniową 
regulacją prędkości i spryskiwaczem 

 

lusterka boczne elektrycznie regulowane i 
podgrzewane 

 

fartuchy przeciw błotne we wszystkich nadkolach  

oświetlenie na podsufitce w części pasażerskiej i 
przedziale kierowcy + gniazdo 12 V 

 



automatycznie oświetlony stopień przy drzwiach 
bocznych 

 

co najmniej dwa wielofunkcyjne kluczyki do obsługi 
centralnego zamka 

 

skrzynia biegów manualna 5/6 – cio biegowa  

obrotomierz  

napęd na koła przednie lub tylne  

wspomaganie układu kierowniczego  

regulowana kolumna kierownicy w dwóch 
płaszczyznach 

 

układ hamulcowy z ABS  

hamulce tarczowe przednie i tylne  

system dynamicznej kontroli toru jazdy ESC 

dostosowujący się do obciążenia lub system 
równoważny z funkcją umożliwiającą odzyskanie 
przyczepności na trudnych nawierzchniach 

 

system wspomagający ruszanie pod górę  

klimatyzacja z regulacją manualną z nawiewem na 
przestrzeń pasażerską 

 

minimum dwie poduszki powietrzne dla kierowcy i 
pasażera 

 

światła – reflektory przednie halogenowe z regulacją 
zasięgu od wewnątrz 

 

światła do jazdy dziennej włączane automatycznie  

sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych 
światłach 

 

światło cofania  

światło przeciwmgielne z tyłu  

fabryczny czujnik parkowania z tyłu pojazdu  

immobilizer  

tempomat  

wentylacja kabiny z recylkulacją, filtr p/pyłkowy 
autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe 

 

fabryczny radioodtwarzacz z systemem 
głośnomówiącym i fabrycznym bluetooth i gniazdem 
USB umożliwiającym odtwarzanie plików MP3 z 
możliwością sterowania przy kole kierownicy; 

 

głośniki szerokopasmowe  

centralny zamek sterowany pilotem  

centralna blokada wszystkich drzwi zamykana 
automatycznie w czasie jazdy 

 

pełnowymiarowe koło zapasowe oraz narzędzia, 
trójkąt i podnośnik niezbędne do wymiany koła 

 

gaśnica, apteczka  

oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym   

Zamawiający wymaga następujących minimalnych okresów gwarancji bez limitu 
przebiegu kilometrów: 

minimum 24 miesiące gwarancji na prawidłowe 
działanie samochodu, licząc od dnia zakupu 

 

minimum 36 miesięcy gwarancji na powłokę 
lakierniczą, licząc od daty zakupu 

 



minimum 144 miesiące gwarancji na perforację 
elementów nadwozia licząc od daty zakupu 

 

gwarancja na zabudowę i wyposażenie – minimalnie 
24 miesiące licząc od daty zakupu 

 

Przystosowanie do przewozu1 osoby 
niepełnosprawnej na wózku 

 

homologacja pojazdu do przewozu osób 
niepełnosprawnych 

 

wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa  

schowek na pasy w przestrzeni pasażerskiej  

szyny wzdłuż, mocujące 1wózek w podłodze pojazdu  

komplet pasów do mocowania 1 wózka do szyn  

pasy zabezpieczające 1 osobę niepełnosprawną na 

wózku inwalidzkim 

 

najazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiającą 
wprowadzanie wózka do pojazdu 

 

certyfikaty na pasy bezpieczeństwa  

jednoetapowa rejestracja samochodu 9-cio 
osobowego przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich   

 

*uwaga niepotrzebne skreślić 

**do oferty należy dołączyć kopię świadectwa homologacji 

 

 

 
 

 

…………………………………     …………………………………………… 
Miejscowość dnia       
                                                                            podpis  osoby  upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 
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