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    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego jednego samochodu typu 

autobus, 17-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym dwóch 

osób poruszających się na  wózkach inwalidzkich) w ramach realizacji projektu pn: “Bezpiecznie 

jeździmy bez barier” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach “Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. 
 

      MINIMALNE WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SAMOCHÓD – 

SPECYFIKACJA 
 

Nadwozie 
 

 17-osobowy (w tym dwa miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich) 

 Nadwozie typu furgon – przeszklone 

 nadwozie stalowe o jednolitej konstrukcji, ocynkowane, kolor dowolny. 

 Długość całkowita pojazdu min 6500 
 

 Układ napędowy 
 

 Wysokoprężny z turbodoładowaniem, wtrysk bezpośredni 
 Paliwo – olej napędowy, 
 Pojemność silnika min.2200cm³ 

 Moc silnika min. 150 KM 

 skrzynia biegów – manualna: 5-cio lub 6-cio biegowa 
 

 Wyposażenie 
 

 System ABS 

 Immobiliser 

 Wspomagany układ kierowniczy 
 Klimatyzacja dachowa dwustrefowa, 

 Dodatkowe ogrzewanie tylnej części pasażerskiej 
 Elektryczne otwieranie szyb przód 

 Zewnętrzne lusterka podgrzewane i regulowane elektrycznie 
 Światła przeciwmgielne 

 Centralny zamek sterowany zdalnie 

 Auto alarm 

 Poduszka powietrzna dla kierowcy 

 Fotel kierowcy z regulacją wysokości, przesuwu i pochylenia oparcia oraz z podłokietnikiem i 

pasem bezpieczeństwa 
 Uchwyt pomocniczy do wsiadania dla pasażerów 

 tapicerowana podsufitka i część pasażerska 
 pełne przeszklenie samochodu, szyby przyciemnione fabrycznie 
 drzwi tylne 2 skrzydłowe przeszklone 
 koło zapasowe i komplet narzędzi 
 antypoślizgowa wykładzina łatwozmywalna 
 gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy 



 dodatkowe oświetlenie przestrzeni pasażerskiej 
 kołpaki ozdobne kół 
 Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „pojazd dla osób niepełnosprawnych” 
 automatyczna blokada zamków po ruszeniu 

 drzwi boczne suwane elektryczne lub wejście przez drzwi pasażera na wysokości kierowcy (bez 

dodatkowych drzwi bocznych) 
 

 Zabudowa specjalna 
 

 przystosowanie 2 miejsc dla wózków inwalidzkich 

 drzwi autobusu umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego 
 najazdy dwuczęściowe z bieżnią antypoślizgową do wprowadzenia osoby na wózku 

inwalidzkim 
 Wymagane oznakowanie pojazdu – symbolem wózka inwalidzkiego z przodu i z tyłu pojazdu 

oraz logiem PFRON 
 Pasy do mocowania wózków inwalidzkich i osób niepełnosprawnych 
 szyny podłogowe do mocowania wózków 
 zamontowane uchwyty ułatwiające wsiadanie 
 Ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe 

 
 

 Wymagania dodatkowe 
 

 Auto fabrycznie nowe, nieużytkowane, rok produkcji 2018 lub 2019 
 Gwarancja na lakier co najmniej trzy lata 

 Gwarancja na silnik i podzespoły na okres co najmniej 2 lat bez limitu kilometrów 
 Norma spalania – autobus powinien spełniać normę emisji spalin EURO 6 potwierdzoną 

świadectwem homologacji lub innym dokumentem. 
 Gwarancja na perforację nadwozia co najmniej 10 lat. 
 

 Wymagane dokumenty oferowanego pojazdu 
 

 Oferowany pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31.12.2002r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.z 2016r  poz.2022 ze zmianami) samochód musi posiadać 

świadectwo homologacji z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych lub 

homologacje na samochód bazowy i potwierdzenie przystosowania pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych wydane przez stację kontroli pojazdów dopuszczenia do ruchu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca powinien posiadać i przekazać 

Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające 

rejestrację pojazdu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych. 
 Oferowany pojazd musi posiadać „Świadectwo Homologacji” w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005r., w sprawie homologacji typu 

pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U.z 2005r., Nr 238 poz.2010 ze zmianami). 
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