
 (Opis przedmiotu zamówienia) Zał. nr 2 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 
 

Przedmiot zamówienia: Dostawa 3 szt. samochodu 9- cio osobowego 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) 

do Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas 

Diecezji Tarnowskiej” i Domu Emerytów, Placówce Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczej Caritas Diecezji . 

 

 
Nazwa oferenta: 
Nazwa przedmiotu zamówienia:  

Lp. Parametry wymagane Warunek 

Potwierdzenie 

warunku 

 wraz z opisem 

1.  

Samochód 9 osobowy, fabrycznie nowy, z 

2020r., przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

  

2.  
Samochód posiada wszystkie niezbędne 
wymagane przepisami homologacje i 
dokumenty dopuszczające go do ruchu 

  

3.  
Możliwość zamocowania co najmniej 1 wózka 
inwalidzkich (2 listwy do mocowania wózków)  

  

4.  
Komplety pasów bezpieczeństwa z homologacją 

do mocowania 1 wózka. 
  

5.  
Komplety pasów zapewniających 

bezpieczeństwo osobom na wózkach 
  

6.  

Trzy rzędy siedzeń (w pierwszym rzędzie fotel 

kierowcy i fotel dwuosobowy, drugi i trzeci rząd 

składane i wyjmowane). Fotele tapicerowane, z 

regulowanymi oparciami i trzypunktowymi pasami 

bezpieczeństwa 

  

7.  
Najazdy z homologacją do wprowadzania 
osoby na wózku,  manualnie składane) 

  

8.  
Nadwozie całkowicie przeszklone  (szyby 
termiczne-termoizolacyjne) 

  



9.  
Odsuwane przeszklone drzwi boczne – co 

najmniej jedne po prawej stronie   

10.  

Boczny schodek antypoślizgowy  przy drzwiach 

przesuwnych , i uchwyt wewnętrzny ułatwiający 

wsiadanie 
  

11.  
Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone , kat 

otwarcia 90 stopni   

12.  
Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i 

podgrzewana przednia szyba   

13.  Długość całkowita pojazdu powyżej 5300mm   

14.  
Szerokość zewnętrzna z lusterkami 

zewnętrznymi minimum 2250 mm   

15.  Wysokość całkowita min  2200 mm   

16.  Rozstaw osi minimum 3300 mm   

17.  
Lakier metalizowany (kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym (Srebrny –beżowy)   

18.  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane 

elektrycznie   

19.  

Przednie i tylne światła do jazdy dziennej, 

przeciwmgielne i światła wsteczne, światła do 

jazdy dziennej LED 
  

20.  
Silnik diesla wysokoprężny o pojemności min. 

1900 cm3   

21.  Moc silnika minimum 125KM   

22.  Skrzynia biegów manualna 6 biegowa   

23.  Układ kierowniczy ze wspomaganiem   

24.  

System zapobiegający zablokowaniu się kół 

podczas hamowania (ABS) lub równoważny 

spełniający podobne zadania 
  

25.  
Elektroniczny układ  stabilizacji toru jazdy lub 

równoważny spełniający podobne zadania   

26.  
Poduszka powietrzna dla kierowcy, poduszka 

powietrzna dla pasażera   

27.   Immobiliser   



28.  Czujniki parkowania przód i tył, kamera cofania   

29.  Chlapacze przód i tył   

30.  Felgi stalowe 16”  z oponami letnimi  i kołpakami   

31.  Pełnowymiarowe koło zapasowe   

32.  
Wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 

1700 mm   

33.  

Siedzenie kierowcy  z regulacją wysokości z 

regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa z 3-punktowymi  atestowanymi pasami 

bezpieczeństwa i podłokietnikiem 

  

34.  Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną   

35.  Pokrycie sufitu tapicerką    

36.  Oświetlenie przedziału pasażerskiego   

37.  
Elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach 

przednich   

38.  

Radioodtwarzacz ekran dotykowy min 8 cali plus 

co najmniej 4 głośniki, odczyt MP3, gniazdo USB, 

Bluetooth, sterowanie systemem audio z 

kierownicy 

  

39.  
Klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym przednia i 

tylna   

40.  Hak holowniczy   

41.  Wycieraczki tylnych szyb   

42.  zbiornik paliwa: minimum 70 l   

43.  
Gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu 

minimum  60  miesiący   

44.  
 Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 

miesiące   

45.  

Gwarancja na perforację nadwozia minimum 10 

lat (dopuszczalny coroczny przegląd perforacyjny 

na koszt Zamawiającego) 
  

46.  Opony zimowe   

47.  
Autoalarm plus centralny zamek sterowany 

pilotem    



48.   Szybkościomierz ze skalą w kilometrach   

49.  
Apteczka, gaśnica, trójkąt, podnośnik 

samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół   

50.  
Dokumentacja umożliwiająca pierwszą 

rejestrację pojazdu    

51.  
Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu 
(symbolem pojazd dla osób 
niepełnosprawnych) 

  

52.  
wyWykonawca musi zapewnić serwis w 

autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 
100km od siedziby Zamawiającego 

  

53.  

Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie 

muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, 

homologacje oraz spełniać normy i przepisy o 

przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.  

  

 

 

 

UWAGA : Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie 

oferty. 

 

 


