
         Załącznik nr 1  
           do zapytania ofertowego 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

na dostawę samochodu w ramach projektu "Zakup samochodu 9-cio osobowego 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej" z udziałem środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  "Programu 

wyrównywania różnic między regionami III" – Obszar D – likwidacja barier transportowych 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód spełniał następujące kryteria: 

1. Techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 

poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy        

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia  z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022); 

2. Homologacja na przewóz dziewięciu osób (8 pasażerów +1 kierowca); 

3. Posiadał w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję obsługi, książkę serwisową                 

i gwarancyjną oraz posiadał wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu 

drogowego na terenie UE. 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

Fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i 

wykonawczych, wyprodukowany w 2021 r. samochód do przewozu osób niepełnosprawnych 

o liczbie miejsc  w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą (8+1) w tym miejsce na 

umocowanie jednego wózka  inwalidzkiego.  

Wymagane minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełnić oferowany 

pojazd, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący 

się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 

Silnik 

Silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem, pojemność 

min. 1900-2500 cm3, moc silnika min.130 KM, norma emisji spalin EURO 6. 

Układ napędowy 

Skrzynia biegów manualna, 6 biegowa + bieg wsteczny, układ kierowniczy ze 

wspomaganiem i regulacją kolumny kierowniczej, napęd na przednie koła. 

 

 



Nadwozie 

- nadwozie typu van lub kombi - 9-cio miejscowe 

- długość całkowita pojazdu od   5150 - 5400 mm 

- fotel kierowcy z regulacją wysokości  

- 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,   

podsufitka dachu na całej długości  

- uchwyty wejściowe na słupku przy drzwiach przesuwnych  

 - nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne  

- drzwi boczne przesuwane z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne                      

z wycieraczką 

- kolor nadwozia do uzgodnienia z zamawiającym bez dopłaty 

- podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu 

- podsufitka tapicerowana 

 

Bezpieczeństwo 

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 

- system stabilizacji toru jazdy 

- poduszki powietrzne przednie 

- centralny zamek 

- czujniki parkowania min.  tył 

- sygnalizator zapięcia pasów bezpieczeństwa 

- sygnalizator niedomkniętych drzwi 

- zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz 

- alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, 

- immobiliser 

- komputer pokładowy 

 

 

 Komfort i funkcjonalność 

Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacja wysokości fotela kierowcy, fotele kierowcy                

i pasażerów tapicerowane, wszystkie fotele z zagłówkami pokryte materiałem koloru 

ciemnego, klimatyzacja ze sterowaniem w przestrzeni kierowcy i przestrzeni  pasażerskiej, 

ogrzewanie w części kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, centralny zamek sterowany pilotem, 

elektrycznie opuszczane szyby przednie, uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni 

pasażerskiej, lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane, oświetlenie wewnętrzne 

w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz         

z nagłośnieniem pojazdu, próg elektryczny ułatwiający wejście przy drzwiach przesuwnych.  

 

 

 

 



Wyposażenie dodatkowe 

- trzecie światło hamowania 

- sygnalizator pozostawienia włączonych świateł 

- oświetlenie wnętrza w tylnej i przedniej części samochodu 

- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 

- światła przeciwmgielne 

- szyby pojazdu przyciemnione 

- awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu 

- koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową  

- zbiornik paliwa min. 70 litrów 

- chlapacze przód i tył 

- dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka 

pierwszej pomocy. 

 

  

Opis zabudowy specjalnej: 

Adaptacja  do przewozu osób niepełnosprawnych dla 1 osoby na  wózku inwalidzkim                      

z najazdami  

 


