
Usługi indywidualnego transportu door-to-door 
oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
FPZ.271.2.29.2021 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU
WARUNKI TECHNICZNE 

Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe: 

Lp.
WYMAGANIA MINIMALNE

ZAMAWIAJĄCEGO
PROPOZYCJE WYKONAWCY

1 Warunki techniczne Warunki techniczne
1. Silnik, skrzynia biegów, układ hamulcowy:

  silnik: moc znamionowa min. 120 KM i 
pojemności nie mniejszej niż 1900 cm3,

  wysokoprężny z turbodoładowaniem,
  skrzynia biegów manualna -6 biegowa + bieg

wsteczny,
  napęd na przednią oś,
  hamulce tarczowe,
  wspomaganie układu kierowniczego,
  kolumna kierownicy regulowana w 1 lub 2
  płaszczyznach,
  dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlen-

ków azotu, cząstek stałych oraz węglowodo-
rów spełniająca wymogi normy EURO 6 
(Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z
dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komi-
sji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich po-
jazdów pasażerskich i użytkowych -Euro 6).

2. Rok produkcji: 2019- 2020-2021
3. Wyposażenie funkcjonalne - zewnętrzne:

 drzwi boczne przeszklone, przesuwne;
 lusterka zewnętrzne elektrycznie 

regulowane i ogrzewane;
 stopień wysuwany elektrycznie przy 

drzwiach przesuwnych,
 drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami 

ogrzewane z wycieraczkami
 lakier akrylowy – kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym (metaliczny)
4. Wyposażenie funkcjonalne - wewnętrzne:

 siedzenia w części pasażerskiej montowane 
indywidualnie na listwach cargo z możliwo-
ścią szybkiego demontażu (siedzenie od 
strony drzwi bocznych przesuwanych ze 
składanym oparciem),

 możliwość montażu 1 wózka inwalidzkiego,
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wprowadzenie wózka z tyłu pojazdu za po-
mocą najazdów aluminiowych składanych z
bieżnią antypoślizgową;

1. niezależne ogrzewanie części pasażerskiej 
Webasto (bez silnika), 

 klimatyzacja elektroniczna lub manualna z 
przodu i z tyłu oraz ogrzewanie dodatkowe 
z tyłu,

 lusterko wewnętrzne fotofromatyczne lub z 
automatycznym przyciemnianiem,

 podłoga pokryta powierzchnią antypoślizgo-
wą, 

 tapicerka w całej części przedziału pasażer-
skiego (wykonana w formie zmywalnej) do 
wysokości podsufitki,

 elektronicznie regulowane szyby przednie,
 ogrzewana przednia szyba elektrycznie,
 szyby w drzwiach otwierane elektrycznie, z 

możliwością sterowania wszystkimi szyba-
mi z drzwi kierowcy,

 przyciemniane szyby boczne i tylne z za-
montowanymi roletami (osłonami przeciw-
słonecznymi),

 alarm obwodowy fabryczny,
 ekran dotykowy min. 8 cali z nawigacją,
 kamera cofania wyświetlana na ekranie do-

tykowym 8 cali,
 fotele szybko demontowalne w II i III rzę-

dzie 2/1,
 dywaniki w I, II i III rzędzie,
 komplet pokrowców skajowych,
 zestaw audio: radioodtwarzacz CD/MP3 z 

USB, 6 głośników;
 dodatkowa gaśnica;
 dodatkowy komplet kół zimowych + felgi;
 apteczka, trójkąt ostrzegawczy;
 koło zapasowe z zestawem narzędzi z pod-

nośnikiem;
 oznakowanie pojazdu symbolem wózka;
 pas biodrowy dla osoby siedzącej na wózku.

5. Bezpieczeństwo:
poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na 

przednim siedzeniu (dla pasażera z możliwo-
ścią dezaktywacji),

hamulec postojowy mechaniczny,
 tempomat oraz ogranicznik prędkości,
systemy bezpieczeństwa: ABS, ESC, EBD,
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 trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na 
wszystkie fotele,

oświetlenie przedziału pasażerskiego,
komplet pasów do zamocowania wózka inwa-

lidzkiego do szyn,
pas biodrowy zabezpieczający osobę niepeł-

nosprawną w wózku inwalidzkim,
poręcze, rączki przy drzwiach wejściowych,
zabezpieczenie drzwi przesuwnych i drzwi 

dwuskrzydłowych przed otwarciem przez 
dzieci.

czujniki parkowania przednie i tylne,
światła do jazdy dziennej LED,
automatyczne włączanie świateł,

6. Wyposażenie dodatkowe:
 awaryjne  zaczepy  holownicze  z  przodu  i  z

tyłu pojazdu,
przedni i tylni zderzak w kolorze nadwozia,
klamki  i  lusterka  zewnętrzne  oraz  listwy

boczne w kolorze nadwozia.
7.   Okres gwarancji:

minimum 48-miesięczny okres gwarancji na 
silnik i wszystkie podzespoły samochodu 
obejmującej funkcjonowanie samochodu, 
wady materiałowe i fabryczne (przy limicie 
przebiegu 200 000 km);

minimum 36-miesięczny okres gwarancji na 
powłokę lakierniczą;

minimum 12-letni okres gwarancji na perfo-
rację nadwozia;

Wykonawca zobligowany będzie do bezpłat-
nej usługi serwisowej wraz z wymianą części 
eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji

8. Dodatkowe informacje:
Wykonawca  przeprowadzi  szkolenie

personelu  w zakresie  obsługi,  konserwacji  i
bezpieczeństwa,  uruchomienie pojazdu  wraz
z  przygotowaniem  jego  do  pracy  (płyny
eksploatacyjne), 

dostarczony pojazd musi być zatankowany do
pełna.

Uwaga:  Wykonawca  wypełnia  kolumnę  „Propozycje  Wykonawcy”,  podając  konkretny
parametr lub wpisując wyraz „spełnia” , ,,nie spełnia’’
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