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Załącznik nr 4 do SIWZ

DANE EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
Fabrycznie nowy samochód 9-osobowy (mikrobus), specjalnie przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.

MARKA/MODEL/WERSJA SAMOCHODU: ……………………………………………
(podać markę, model/wersję oferowanego samochodu)

I. WYMAGANIA PODSTAWOWE
1. Rodzaj pojazdu: samochód osobowy (mikrobus) *
……………………………...........................................................................................................
3. Ilość miejsc siedzących: 9 (dziewięć) łącznie z kierowcą *
………………………..……………...…......................................................................................
.
4. Rok produkcji: 2011 (dwa tysiące jedenasty) lub 2012 (dwa tysiące dwunasty) *
….....................……………………………………………..........................................................
.
5. Barwa nadwozia jednolita, z wykluczeniem kolorów: białego i żółtego.
…………………………………………………………………………………………………...
(podać barwę i rodzaj lakieru)

6. Gwarancja: mechaniczna bez limitu kilometrów: nie mniej niż 24 miesiące na cały pojazd.
…………………………………………………………………………………………………
(podać okres gwarancji na cały pojazd w miesiącach)

II. NADWOZIE:
1. Kabina wyposażona w parę przednich drzwi (lewe kierowcy i prawe pasażerskie w rzędzie
kierowcy), min. jedne drzwi boczne przestrzeni pasażerskiej przesuwane, drzwi tylne.
Wszystkie drzwi muszą być przeszklone w górnej części.*
…………………………………………………………………………………………………..
2. Siedzenia z obiciem welurowym lub skórzanym dopuszcza się również wyposażenie
siedzeń w obicie mieszane welurowo-skórzane *
…………………………………………………………………………………………………..
III. SILNIK:
1. Spełniający normę emisji spalin minimum EURO-5 *
…………………………………………………………………………………………………...
(oprócz zapisu spełnia/nie spełnia podać normę emisji spalin)

2. Pojemność silnika nie więcej niż 2.0 l.
……………………………………….....………………………………………………………..
(Oprócz zapisu spełnia/nie spełnia podać dokładną pojemność)

3. Moc: nie mniej niż 110 KM *
…………………………………………………………………………………………………
(oprócz zapisu spełnia/nie spełnia podać dokładną moc silnika w KM)
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4. Rodzaj paliwa: olej napędowy.*
…………………………………………………………………………………………………...
IV. NAPĘD:
1. Napęd na oś przednią *
.………………………………………………………………………………..............................
(oprócz zapisu spełnia/nie spełnia można opisać rodzaj napędu)

2. Skrzynia biegów – manualna, minimum 5-stopniowa. *
.......................................................................................................................................................

V. PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE:
1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg*
.......................................................................................................................................................
2. Długość pojazdu nie więcej niż 5200 mm. *
…………………………………………………………………………………………………...
(oprócz zapisu spełnia/nie spełnia podać długość pojazdu)

3. Rozstaw osi pojazdu nie więcej niż z 3500 mm.*
…………………………………………………………………………………………………
(oprócz zapisu spełnia/nie spełnia podać rozstaw osi)

VI. PARAMETRY BEZPIECZEŃSTWA:
1. Wyposażenie układu hamulcowego pojazdu w system ABS lub równoważny *
……………………………………………………………………………………………...........
2. Wyposażenie w układ wspomagania nagłego hamowania *
……………………………………………......…………………………………….....................
VII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
1. Klimatyzacja przednia manualna i tylna z dodatkowymi nawiewami z dodatkową
nagrzewnicą.*
………………………………………………………………………………........................…...
2. Dodatkowe ogrzewanie tylne z nawiewami i starowaniem.*
……………………………........................................…………………………………………...
3. Wyposażenie pojazdu w centralny zamek.*
…………………………………………………………………………………………………...
4. Zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą autoalarmem i immobiliserem *
…...............................……………………………………………………………………………
5. Wyposażenie drzwi przednich pojazdu w elektryczne regulowane szyby *
....................................…………………………………………………………………………...
6. Wyposażenie pojazdu w elektrycznie regulowane lusterka boczne.*
………………....................................…………………………………………………………...
7. Wyposażenie pojazdu w radioodtwarzacz CD z głośnikami w części pasażerskiej.*
………………....................................…………………………………………………………...
8. Wyposażenie pojazdu w komplet opon zimowych *
.………………………………………………....................................…………………………..
9. Wyposażenie pojazdu w pełnowymiarowe koło zapasowe *
…………………………………………………………………………………………………...
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VIII. INNE:
1. Załączone do oferowanego pojazdu: świadectwo homologacji – samochodu osobowego
przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, instrukcja obsługi i książka
serwisowa. Wszystkie pozycje muszą być dostarczone w języku polskim w wersji drukowanej
opcjonalnie może być dostarczona dodatkowo wersja elektroniczna *
……………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………….......
……...............................................................................................................................................
(oprócz zapisu spełnia/nie spełnia należy wymienić poszczególne dokumenty)

IX. WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
1. Fotele ostatniego rzędu przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane *
…………………….......................................................................................................................
2. Atestowane mocowania 1 wózka inwalidzkiego (szyny, uchwyty, pasy mocujące i
inne niezbędne wyposażenie mocowania wózka inwalidzkiego) *
…………………….......................................................................................................................
3. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim *
…………………….......................................................................................................................
4. Najazdy aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka z
tyłu do pojazdu *
…………………….......................................................................................................................
5. Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami
informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych) *
…………………….......................................................................................................................

…..............................................
(podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy)

UWAGA:
W pola oznaczone gwiazdką (*) należy wpisać „spełnia” lub „nie spełnia”.
Jeżeli jest to wymagane, zapis „spełnia” należy doprecyzować o konkretne dane
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