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Załącznik do zaproszenia do udziału w postępowaniu
i złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym, zwanym dalej „zaproszeniem”
Specyfikacja techniczna zamówienia
Opis warunków technicznych samochodu objętego przedmiotem zamówienia publicznego na dostawę –zakup
fabrycznie nowego 9-cio osobowego minibusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
dla Gminy Lwówek.
PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU:
1. Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2020r.
1) pojemność silnika: od 1850 cm3 do 2500 cm3, silnik diesel - wysokoprężny
2) moc maksymalna: nie mniej niż 100 KM
3) norma emisji spalin: Euro 6
4) skrzynia biegów manualna
5) układ zasilania silnika: wtrysk bezpośredni typu Common Rail sterowany elektronicznie, z turbosprężarką i
intercoolerem lub wtrysk bezpośredni na pompowtryskiwaczach
6) filtr cząstek stałych: FAP
7) długość maksymalna: nie mniej niż 5100 mm
8) drzwi tylne: dwuskrzydłowe – rozwierne
9) drzwi boczne: przesuwane
10) masa własna pojazdu (niezaładowany) w kg: nie więcej niż 2400
11) wysokość wewnątrz pojazdu: co najmniej 1250 mm
12) ładowność z kierowcą (w kg): 9 osób (łącznie z kierowcą) + nie mniej niż 380 kg
13) dopuszczalna masa całkowita (w kg): nie więcej niż 3400
WYMAGANY TERMIN DOSTAWY NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 15.11.2020r. (odbiór pojazdu zgodnie z ustaleniami
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą)
OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
ELEMENTY WYPOSAŻENIA POJAZDU
(minimalne wyposażenie pojazdu)
1. ZEWNĘTRZNE:
1) trzecie światło stop,
2) pełne przeszklenie części pasażerskiej, szyby boczne przyciemniane,
3) przeszklone tylne drzwi dwuskrzydłowe, podgrzewane z wycieraczkami,
4) przeszklone boczne drzwi przesuwane po stronie pasażera,
5) boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane,
6) koła stalowe + kołpaki,
7) dodatkowe kierunkowskazy z tyłu samochodu w górnej części.
2. WEWNĘTRZNE:
1) kierownica z regulacją wysokości,
2) fotel kierowcy z regulacją wysokości,
3) panele drzwiowe w kabinie kierowcy z elektrycznie sterowanymi szybami,
4) oddzielne trzy siedzenia w trzecim rzędzie z możliwością demontażu środkowego fotela i po zamocowaniu
wyposażenia możliwość zamocowania 1 (jednego) wózka inwalidzkiego, komplet pasów bezpieczeństwa
zabezpieczających osobę przewożoną na wózku inwalidzkim,
5) składany ręcznie podjazd dla wózka inwalidzkiego,
6) pełne tapicerowanie części pasażerskiej, tapicerka nadkoli i podsufitki łatwa w utrzymaniu,
7) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną.
3. FUNKCJONALNOŚĆ:
1) układ kierowniczy ze wspomaganiem,
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2) programowanie obsługi serwisowej,
3) zapalniczka oraz podświetlane gniazdo 12 V i popielniczka,
4) prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu oleju silnikowego, wskaźnik temperatury silnika,
5) elektrycznie sterowane szyby przednie,
6) immobiliser,
7) autoalarm załączany pilotem,
8) centralny zamek z pilotem,
9) lampy sufitowe w przedziale pasażerskim,
10) klimatyzacja manualna lub automatyczna,
11) ogrzewanie przedziału pasażerskiego,
12) pełnowymiarowe koło zapasowe, zestaw naprawczy do kół (opony letnie na wyposażeniu).
4. BEZPIECZEŃSTWO:
1) 4-czujnikowy ABS,
2) 2 (dwie) poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera),
3) bezwłasnościowe 3 – punktowe pasy bezpieczeństwa.
4) system kontroli toru jazdy ESC, ABS
5) czujnik kontroli ciśnienia w oponach
5. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
1) radio z odtwarzaczem CD i MP3, oraz kompletem głośników,
2) komplet opon zimowych.
6. WAEUNKI GWARANCYJNE:
1) gwarancja na silnik i podzespoły nie krótsza niż 2 lata od daty sprzedaży pojazdu bez limitu kilometrów,
2) gwarancja na lakier nie krótsza niż 2 lata,
3) gwarancja na perforację nadwozia nie krótsza niż 8 lat,
4) gwarancja na wykonaną zabudowę inwalidzką do przewozu 1 wózka nie krótsza niż 2 lata od daty odbioru
pojazdu.
7. INNE (wyposażenie standard):
1) pojazd musi posiadać stosowne procedury homologacyjne,
2) apteczka,
3) zamontowana gaśnica p. poż.,
4) trójkąt odblaskowy,
5) kamizelki odblaskowe – 2 szt.,
6) usytuowania autoryzowanego serwisu w odległości nie dalszej, a niżeli 60 km od siedziby Zamawiającego.
8. ZABUDOWA INWALIDZKA DO PRZEWOZU 1 WÓZKA:
1) wymiana podłogi w tylnej części samochodu,
2) wymiana kanapy trzeciego rzędu na 3 fotele indywidualne z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, z regulacją
oparcia, 3 fotele w trzecim rzędzie, każdy z możliwością demontażu poprzez szyny aluminiowe i szybkozłączki.
3) zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego,
4) zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnej części dachu pojazdu – wymóg oznakowania pojazdu
(włączenie świateł awaryjnych) podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu.
5) wyposażenie do przewozu osoby niepełnosprawnej:
- najazdy aluminiowe rozsuwane,
- pasy atestowane do mocowania osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim – trzypunktowe,
- pasy atestowane do mocowania wózka inwalidzkiego,
6) oznakowanie informacyjne pojazdu symbolem inwalidzi z przodu i z tyłu pojazdu.
7) homologacja pojazdu po zabudowie.
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz
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