Załącznik nr 1 SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu, fabrycznie nowego

(rok produkcji 2014), nadwozie typu BUS 9 osobowy łącznie z kierowcą (8+1) w tym z
jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Wymagane
jest, aby wyposażenie zgodne było z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych.
2.

Wymagane warunki techniczne pojazdu:

2.1

Wymogi ekologiczno - energetyczne

a)

Zużycie paliwa w cyklu łączonym (wartość uśredniona w l/km) nie więcej niż 10 l/km

b)

Zużycie energii nie więcej niż 3,6 MJ/km

c)

Wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie więcej

niż 250 g/km
2.2 Silnik:
a)

wysokoprężny turbo diesel

b)

pojemność skokowa silnika powyżej 1950 cm3

c)

moc minimalna 102 KM

d)

spełniający wymagania EURO 5

2.3. Napęd:
a) napęd kół przednich lub tylnych
b) skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana 5 lub 6- biegowa,
c) elektroniczny układ stabilizacji jazdy ESP lub równoważny.
2.4. Układ hamulcowy:
a) ABS, ASR, lub systemy równoważne
b) dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania,
c) hamulce tarczowe przednie i tylne
2.5. Układ kierowniczy:
a) przekładnia z blokadą koła kierownicy
b) wspomaganie układu kierowniczego
c) kierownica regulowana w co najmniej jednej płaszczyźnie
2.6. Podwozie:
a) wzmocnione
b) obręcze kół jezdnych 15” lub 16 – stalowe wraz z kołpakami w pełni zakrywającymi felgę,
dodatkowy komplet kół zimowych

c) długość 4900 – 5300 mm, wysokość 1850– 1990 mm, rozstaw osi minimum 3200 mm.
2.7. Nadwozie:
a) elektrycznie sterowane szyby z przodu
b) lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
c) lusterko wsteczne wewnętrzne
d) trzecie światło „stop”
e) drzwi boczne - prawe przesuwane z jednej strony z oknem
f) okna boczne
g) drzwi tylne przeszklone o kącie otwarcia minimum 160 stopni
h) klimatyzacja dwu strefowa (przód/tył) z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu
i) siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach
j) siedzenia w przedziale osobowym 3 osobowe, łatwo demontowane
k) poduszka powietrzna kierowcy
l) centralny zamek sterowany zdalnie z możliwością zamykania pojazdu przyciskiem w
kabinie kierowcy
m) radio CD MP3 + głośniki 2 w przedziale kierowcy
n) dopuszczenie jako pojazd osobowy UE
o) podłoga gumowa
p) Dywaniki gumowe w przestrzeni kierowcy
r) 1 stanowisko do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (szyny, pasy, pas
bezpieczeństwa)
3. Zabezpieczenie pojazdu:
1) immobilizer,
2) zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,
4. Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu
drogowego w tym m. in.:
1) koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
2) zestaw narzędzi i podnośnik,
3) dodatkowa gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu,
5. Gwarancja fabryczna:
1) minimum 2 lata na podzespoły mechaniczne
2) min. 8 lat na perforację nadwozia.

