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SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
” Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób”

Wszelkie zawarte w specyfikacji, zestawieniach oznaczenia, które mogą być uznane za znaki
towarowe, w każdym przypadku wskazują, że przedmioty podlegające zamówieniu mogą być
równoważne i należy je traktować jako parametry techniczne.
1. W ramach zaoferowanej ceny należy dostarczyć pod wskazany w umowie adres samochód
posiadający poniższe parametry:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu, fabrycznie nowego, nadwozie typu VAN lub
KOMBI, liczba pasażerów 8 + kierowca, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
przystosowane 1 miejsce dla wózka inwalidzkiego.
Stanowiska wózka wyposażone w specjalne szyny, pasy, pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej
oraz najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego.

I. NADWOZIE:
- szyby atermiczne
- szyby pojazdu przyciemnione
- osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
- kolor fabrycznie nowy biały
- wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1300 mm,
- wysokość zewnętrzna pojazdu maksimum 1950 mm,
- elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich fabryczne,
- klapa tylna z przeszkleniem, otwierana do góry
- rozstaw osi minimum 3400 mm,
- długość całkowita maksimum 5400 mm
II. SILNIK:
- wysokoprężny diesla,
- pojemność minimum 1550 cm3, maksimum 1850 cm3,
- moc silnika minimum 80 KM, maksimum 115 KM,
- wersja silnika EURO 6,
III.BEZPIECZEŃSTWO:
- system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania ABS,
- system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania ASR,
- system stabilizacji toru jazdy ESP,
- hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,
- hamulec postojowy,
- poduszka powietrzna dla kierowcy,
- poduszka powietrzna dla pasażera,
IV.UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
- napęd na koła przednie
V.UKŁAD KIEROWNICZY:
- układ kierowniczy ze wspomaganiem,
- kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,
VI.KOŁA/OPONY:
- ogumienie na samochodzie: minimum 195/65 R16
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- koło zapasowe pełnowymiarowe,
VII.WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE:
- centralny zamek,
- alarm antywłamaniowy,
- fabryczny immobiliser,
- trzecie światło stop z tyłu pojazdu,
- lusterko wsteczne wewnętrzne,
- światła wsteczne,
- siedzenie kierowcy z regulacją wysokość, przesuwne,
- napinacze pasów 3-pkt dla kierowcy,
- oznakowanie pojazdu „przewóz osób niepełnosprawnych”,
- kompletne stanowisko wózka inwalidzkiego z pasami do mocowania wózka oraz do mocowania pasażera,
- najazdy służące do wprowadzania wózka inwalidzkiego,
VIII. PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA:
- pojazd osobowy z liczbą miejsc minimum 8 + kierowca
- oświetlenie przestrzeni pasażerskiej,
- podłoga płaska na całym pojeździe z materiału antypoślizgowego,
- miejsca siedzące dla pasażerów wyposażone w 3-pkt pasy bezpieczeństwa z zagłówkami
- dywaniki gumowe dla przestrzeni pasażerskiej oraz kierowcy.
.
IX.WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- skrzynia biegów manualna minimum 6-biegowa
- drzwi przesuwne z prawej strony pojazdu
- radioodtwarzacz CD
- głośniki minimum w przedniej części pojazdu,
- klimatyzacja przedziału kierowcy oryginalna,
- system wentylacji i osuszania powietrza zapobiegający parowaniu szyb,
- wskaźnik temperatury zewnętrznej,
- reflektory halogenowe wyposażone w regulację zasięgu,
- apteczka, gaśnica, trójkąt,
- kompletne przystosowanie pojazdu do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
X. GWARANCJA:
- minimum 2 lata gwarancji na cały pojazd z wyposażeniem bez limitu kilometrów,
- minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą,
- minimum 10 lat gwarancji na perforację nadwozia.
XI. WYMAGANIA DODATKOWE:
- Serwis autoryzowany w promieniu do 50 km od Radymna
- 4 kolejne przeglądy eksploatacyjne według wskazań producenta w celu zachowania warunków
gwarancyjnych
- Usługa „Assistance” w okresie 2-letniej gwarancji mechanicznej

Miejscowość, data

Pieczęć, podpis

Strona 2 z 2

