
Załącznik nr 5 

do REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO 

prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego pn.: 
„Zakup i dostawa mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób 

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.” 

 
TABELA ZGODNOŚCI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PROPONOWANEGO SAMOCHODU 

ZGODNIE Z WYMOGAMI W REGULAMINIE PRZETARGU 

 

Zakup i dostawa mikrobusu 9 –cio  osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 

charakteryzującego się następującymi parametrami: 

 
 

L.p

. 
OPIS PARAMETRÓW WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO WYPEŁNIA OFERENT 

 Marka  

I Nadwozie 

1. Rodzaj nadwozia 

nadwozie typu kombi przeszklone, 

możliwość przewozu 9 osób (z 

kierowcą) 

 

2. Rozstaw osi Min. 3300 mm  

3. Kolor metalizowany  

4. Drzwi 

drzwi w kabinie kierowcy 2 szt., 

drzwi przesuwne do przestrzeni 
pasażerskiej z prawej strony, drzwi 

tylne dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 

180° z ogranicznikiem przy 90° lub 

podnoszone do góry 

 

II Silnik 

1. Rodzaj 

Wysokoprężny z 

turbodoładowaniem, przygotowanie 
do rozruchu w temperaturze do -

20° C 

 

2. Pojemność do 2.000 cm3  

3. Moc silnika od 130 KM  

4 Paliwo Olej napędowy  

III Układ napędowy 

1 Skrzynia biegów 
Manualna lub automatyczna 6-cio 

biegowa 
 

2 Napęd Przedni lub tylny  

3 Układ kierowniczy ze wspomaganiem  

4 Systemy kontroli trakcji ABS, EDS, ASR, ESP  

IV Zakres wyposażenia 

1 Radio radio CD + 4 głośniki  

2 Poduszki powietrzne dwie – kierowca + pasażer  

3 Zamek Centralny z zabezpieczeniem + pilot  

4 Szyby 

elektronicznie regulowane szyby 

boczne w kabinie kierowcy, 
elektronicznie podgrzewana szyba 

przednia i tylna, ze spryskiwaczem 

 

5 Klimatyzacja 
Z manualną regulacją bądź 

automatyczna 
 

6 

Sygnał dźwiękowy 

informujący o 

niewyłączonych światłach 

tak  

7 
Światła przeciwmgielne 

przednie i tylne 
tak  

8 Immobiliser tak  

9 
Oświetlenie kabiny oraz 
przedziału pasażerskiego 

tak  



10 Trzecie światło STOP tak  

11 Lusterka 
Boczne lusterka regulowane 
elektryczne i podgrzane 

 

12 Siedzenia 

I rząd siedzeń – siedzenia w 

układnie 1 + 2 

II, III rząd siedzeń – siedzenia 

indywidualne montowane                          

i demontowane wg potrzeb 

zamawiającego lub oryginalne 
fabrycznie, pojazd 9 miejsc                      

– kierowca + 8 pasażerów 

 

13 
Regulacja kolumny 

kierowcy 
w dwóch płaszczyznach  

14 Fotel kierowcy 
z regulacją wysokości i podparciem 

odcinka lędźwiowego 
 

15 
Wykładzina podłogowa 

przedziału pasażerskiego 
antypoślizgowa, łatwo zmywalna  

16 Pełna tapicerka 
Podsufitka, słupki, parapety, 
nadkola 

 

17 Podsufitka 
na całej długości dachu + 

oświetlenie 
 

18 Pasy bezpieczeństwa 
wszystkie 3-punktowe, czujnik 

kontroli zapięcia pasów 
 

19 Dźwignia zmiany biegów w formie „joysticka”  

20 Zagłówki z regulacją wysokości  

21 
Stopień wejściowy boczny 

oświetlony 
tak  

22 Filtr przeciwpyłowy tak  

23 

Uchwyty ułatwiające 

wsiadanie i wysiadanie z 
pojazdu 

tak  

24 obrotomierz elektroniczny  

25 

Lampki kontrolne 

zaciągniętego hamulca 

ręcznego, awarii układu 

hamulcowego i poziomu 

płyny 

tak  

26 gaśnica Tak  

27 Trójkąt tak  

28 Apteczka tak  

29 Podnośnik tak  

30 
Pełnowymiarowe koło 
zapasowe 

tak  

31 

Oznakowanie pojazdu z 

przodu i z tyłu symbolem: 

pojazd dla osób 

niepełnosprawnych 

tak  

32 

Atestowane mocowania dla 

jednego wózka 
inwalidzkiego wraz z 

najazdami 

tak  

33 
Gwarancja 

okres gwarancji mechanicznej i na 

powłokę lakierniczą bez limitu 

kilometrów - minimum 24 miesiące 

(2 lata) 

 

okres gwarancji na perforację 

nadwozia – minimum 144 miesiące 
(12 lat). 

 

   

    



 

* W odpowiednią komórkę wpisać TAK lub NIE. 
 

 

 

Załączniki: 
1. Dokumenty i oświadczenia wykazane w pkt 5 Regulaminu przetargu 

 

 

...................................................... dnia ................................ 
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 podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


