
L.p. Nazwa / Opis parametru

1.
Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2019 lub 2020.

TAK

2.  9-osobowy (8 osób + kierowca), z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim – osoba pozostaje na 
wózku inwalidzkim w trakcie jazdy

TAK

3.
Kolor nadwozia zostanie ustalony według kolorów producenta z wyłączeniem koloru  czarnego. 

TAK

4.

Silnik benzynowy lub turbo diesel o pojemności skokowej min. 1968 cm3 i mocy nie mniejszej niż 130KM. 
TAK

5.
Skrzynia biegów manualna, minimum 5-biegowa

TAK

6.
Wspomaganie układu kierowniczego

TAK

7.
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

TAK

8.
Masa całkowita pojazdu nie większa niż 3500 kg

TAK

Samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

załącznik nr 1 do SOWUZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA SAMOCHODU

Parametr 
wymagany 
(graniczny) 

Parametr oferowany
TAK/NIE  ( proszę wypełnić)



9.
Drzwi przesuwne z prawej strony

TAK

10.
Lekki stopień z prawej strony( może być rozkładany)  ułatwiający wsiadanie do samochodu

TAK

11.
Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, przeszklone

TAK

12.
Uchwyty ułatwiające wsiadanie do części pasażerskiej

TAK

13.
Lusterko wsteczne w kabinie

TAK

14.
Lusterka boczne podgrzewane, regulowane elektrycznie z wewnątrz

TAK

15.
 Kabina kierowcy dwu lub trzyosobowa (kierowca + pasażer lub kierowca + 2 osoby)

TAK

16.
Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości

TAK

17.

W drugim i trzecim rzędzie łącznie 6 foteli pojedynczych lub siedzenia w układzie: dwuosobowa kanapa i 
pojedynczy fotel, z zastrzeżeniem szybkiego demontażu i składania foteli i kanap. W ostatnim rzędzie fotel 
łatwo demontowany aby w to miejsce mógł być wprowadzony pasażer na wózku inwalidzkim. Dopuszczamy 
w III rzędzie kanapę trzyosobową pod warunkiem , że wprowadzenie wózka nie spowoduje konieczności 
demontażu całej kanapy trzyosobowej. Dopuszczamy układ w III rzędzie jeden fotel + kanapa dwuosobowa, 
pod warunkiem, że przy przewozie pasażera na wózku będzie możliwość przewozu łącznie z nim 7 pasażerów.

TAK

18.

Każde siedzisko wyposażone w:
- 3 punktowe pasy bezpieczeństwa 
- regulowane oparcie
- zagłówek
- tapicerkę odporną na zabrudzenia, łatwą w utrzymaniu czystości (np. ekoskóra, skaj) lub tapicerka 
materiałowa z pokrowcami.

TAK



19.
Poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy i pasażera (pasażerów)

TAK

20. Sygnalizacja optyczna lub akustyczna niezapiętych pasów kierowcy i pasażera (pasażerów). Możemy 
zaakceptować taki wariant, że sygnalizacja niezapiętych pasów będzie dla kierowcy i pasażera obok kierowcy. 
Dla pasażerów w drugim i trzecim rzędzie może nie być sygnalizacji.

TAK

21.
Podłoga antypoślizgowa w całej przestrzeni samochodu – łatwa w utrzymaniu czystości

TAK

22.
Komplet dywaników gumowych

TAK

23.
Wyposażenie w systemy ABS, ASR, ESC/ESP lub co najmniej równoważne

TAK

24. Układ hamowania dwuobwodowy, hydraulicznie wspomagany, hamulce tarczowe wentylowane min. z 
przodu

TAK

25. Czujnik cofania lub kamera cofania TAK

26. Radioodtwarzacz z MP3, wbudowanym wyświetlaczem, gniazdem USB, Bluetooth, wyposażony w co najmniej 
dwa głośniki szerokopasmowe

TAK

27.
Światła do jazdy dziennej LED lub halogenowe, wyłączane i włączane automatycznie

TAK

28.
Klimatyzacja manualna 

TAK

29.
Nawiew w przedniej i tylniej części samochodu

TAK

30. Wszystkie szyby łagodzące działanie promieniowania słonecznego, zapobiegające nadmiernemu nagrzewania 
się wnętrza samochodu

TAK

31.
Komplet kół zimowych i letnich z felgami stalowymi min. 16 cali

TAK

32.
Pełnowymiarowe koło zapasowe (nie dopuszcza się zestawu naprawczego)

TAK



33.

Ogumienie musi spełniać wymagania w aktualnie obowiązujących przepisach Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz powinno charakteryzować się poniższymi parametrami:
- efektywność energetyczna (opory toczenia) minimum C
- przyczepność na mokrej nawierzchni A
- emisja hałasu minimalna, zgodna z dozwolonym poziomem hałasu dla danego rozmiaru

TAK

34.

W zakresie bezpieczeństwa:
- immobiliser w kluczyku
- centralny zamek
- alarm
- standardowa blokada kierownicy

TAK

35.

Wyposażenie dodatkowe:
- apteczka pierwszej pomocy
- gaśnica
- trójkąt ostrzegawczy
- zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik samochodowy, klucze do kół itp.) 

TAK

36. Zamontowana winda w pełni zautomatyzowana do wprowadzania do pojazdu wózka inwalidzkiego wraz z 
osobą, tak aby nie było konieczności ręcznego wprowadzania wózka pod kątem ostrym ( tak jak to się dzieje w 
przypadku szyn).

TAK

37.
Nośność windy min. 350 kg

TAK

38.
Dopuszczenie UDT dla zamontowanej windy

TAK

39. W przypadku braku konieczności używania windy możliwość jej łatwego zdemontowania lub takie złożenie 
wewnątrz samochodu aby można zamontować fotel 

TAK

40.
Zamontowane wszelkie zabezpieczenia wózka inwalidzkiego aby zapobiec jego przesuwaniu podczas jazdy

TAK

41.
Wysokość pojazdu oraz przestrzeń tylnych drzwi min. 150 cm - musi zapewniać swobodne wprowadzenie 
osoby znajdującej się na wózku bez narażenia na jakiekolwiek niebezpieczeństwo (szczególnie uderzenia w 
głowę).   

TAK



42.
Oznaczenie pojazdu  z przodu i z tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne”

TAK

43.
gwarancja ( proszę podać okres)

min 36 miesięcy

Zdjęcie oferowanego sprzętu:

…………………
podpis Oferenta


