Załącznik nr 6 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Tytuł inwestycyjny: Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach
projektu „Busem do Łodzi”.
Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do
siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza
16).
Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą 9-osobowego mikrobusu dostosowanego do
przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim po demontażu 3 siedzeń.
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U. z 2020, poz. 110 ze zm.) oraz
wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.
U. z 2016r. poz. 2020 ze zm.)
Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty
ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta.
Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy
drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody
badań” lub równoważnych norm europejskich.
Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja
elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań.” lub równoważnych
norm europejskich.
Parametry techniczne pojazdu:
1. Fabrycznie nowy 2020 r.
2. Oryginalne 9-cio osobowy, nadwozie drzwiowe typu MILKROBUS, 9
miejscowe w układzie 1+2, 3, 3.
3. Lakier nadwozia akrylowy bez dopłaty do ustalenia
4. Lusterka zewnętrzne, zderzaki i klamki drzwi w kolorze nadwozia lub w
kolorze czarnym.
5. Przyciemniane boczne szyby w przedziale pasażerskim
6. Przesuwne prawe drzwi boczne
7. Dodatkowy stopień wysuwany przy drzwiach przesuwnych
8. Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem 2
9. Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o pojemności nie mniejszej niż 1900 cm i
mocy powyżej 140 KM
10. Rozstaw osi nie mniej niż 3300 mm
11. Długość pojazdu nie mniej niż 5300 mm
12. Wysokość pojazdu nie więcej niż 2000 mm
13. Szerokość pojazdu nie mniej niż 1900 mm

14. Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach
temperatury zewnętrznej w przedziale od -25 oC do +50. Silnik diesla spełniający
wymogi min. EURO 6
Wyposażenie:
1. Immobiliser
2. Centralny zamek z pilotem
3. Izolacja dźwiękowo-termiczna
4. Wspomaganie układu kierowniczego
5. Układ hamulcowy z ABS
6. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
7. Systemy kontroli trakcji: układ EDS lub równoważny
8. Systemy kontroli trakcji: układ ASR lub równoważny
9. Systemy kontroli trakcji: układ MSR lub równoważny
10. Systemy kontroli trakcji: układ ESP
11. Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem
12. Napęd na koła przednie lub tylne
13. Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie
14. Skrzynia biegów min. 6- biegowa mechaniczna + bieg wsteczny
15. Klimatyzacja automatyczna - z regulacją i nawiewem w przedziale pasażerskim
16. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
17. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera
18. Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach
19. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
20. Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
21. Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / termiczne
22. Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem
23. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy
24. Stopień wejściowy boczny oświetlony
25. Oświetlenie w podsufitce w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej
26. Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy
27. Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne
28. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i
podłokietnikami
29. Podwójne siedzenie pasażera z przodu
30. Wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe, pojedynczy fotel
odchylany w celu łatwego wsiadania do 3 rzędu siedzeń
31. Składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń 3 miejscowy
32. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe
33. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
34. Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach
35. Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu
hamulcowego i poziomu płynu chłodniczego
36. Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitka welurowa lub
materiałowa, pełne wyłożenie boków pojazdu
37. Uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego
38. Tempomat
39. Reflektory przednie halogenowe + regulacja zasięgu
40. Trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu
41. Czujnik parkowania w tylnym zderzaku

42. Radio fabryczne z portami USB/SD/AUX-IN i zestawem głośnomówiącym
telefonu komórkowego
43. Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową oraz kompletem narzędzi
do zmiany koła wraz z podnośnikiem
44. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz apteczka
45. Komplet kół z felgami stalowymi z wzmocnionymi oponami letnimi min. 16”.
46. Kołpaki na koła
47. Drugi komplet kół z felgami stalowymi z oponami zimowymi zgodnymi z
homologacją
48. Samochód wyposażony w gniazdo elektryczne 12 V.
Przystosowanie do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim:
1. Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie:
fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu
2. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa
3. Mocowanie wózka w podłodze pojazdu
4. Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego
5. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim
6. Najazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka do
pojazdu
7. Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu
emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych - na magnes)
Warunki gwarancji:
 Min. 2 lata bez limitu kilometrów na podzespoły mechaniczne
 Min. 3 lata na lakier
 Min. 12 lata na perforację nadwozia

