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Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla
Gminy Głuszyca - dofinansowanego w ramach projektu „Usługi indywidualnego
transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014-2020
Symbol CPV: 34110000-1, 34115200-8, 34114400-3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego dostosowanego do
potrzeb osób niepełnosprawnych, zadanie pn.: ”Zakup pojazdu dostosowanego do
przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności”
1.

Wymagania dotyczące samochodu:
1) fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2020,
2) pojazd kategorii M1, przystosowany do przewozu 9 osób (8 pasażerów + kierowca),
w tym do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim,
3) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy
dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w szczególności posiadający
homologację i spełniający warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 110 ze
zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
4) pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie do
przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy
oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód
dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym,
5) nieużywany, bez wad i technicznie sprawny.

2.

Ogólne parametry i wyposażenie samochodu. Parametry wskazane poniżej należy
rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

silnik wysokoprężny (diesel) o mocy minimum 90 kW,
manualna skrzynia biegów,
wymiary: długość całkowita pojazdu minimum 5200 mm, szerokość pojazdu bez
lusterek minimum 1900 mm,
przestrzeń pasażerska w całości przeszklona, przeszklone drzwi boczne przesuwane
z prawej strony, przeszklone drzwi tylne otwierane pod kątem umożliwiającym
swobodne wprowadzenie wózka inwalidzkiego, przyciemniane szyby boczne
drugiego i trzeciego rzędu siedzeń oraz szyba tylna,
kolor nadwozia szary/ srebrny niemetalizowany lub metalizowany,
felgi kół stalowe + fabryczne kołpaki lub felgi kół ze stopów lekkich,
opony zimowe zamontowane na pojeździe + drugi komplet opon letnich, opony
fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy, rozmiary opon oraz ich parametry
zgodne z zaleceniami producenta samochodu,
poduszki powietrzne: minimum kierowcy, przednia pasażera,
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9) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
10) światła przeciwmgielne przednie, światła do jazdy dziennej, czujnik świateł automatyczne sterowanie oświetleniem zewnętrznym pojazdu,
11) klimatyzacja,
12) komputer pokładowy pokazujący na wyświetlaczu podstawowe bieżące informacje
na temat temperatury na zewnętrz pojazdu (termometr zewnętrzny) oraz parametrów
podróży – przebieg, przebieg dzienny, średnie zużycie paliwa, chwilowe zużycie
paliwa, przewidywany zasięg na posiadanym w baku paliwie itp.,
13) czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, tylna kamera cofania,
14) elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby przednie,
15) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
16) blokada drzwi z funkcją aktywowania/dezaktywowania blokady z miejsca kierowcy,
17) autoalarm,
18) radioodtwarzacz,
19) samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych, apteczkę, trójkąt
ostrzegawczy, koło zapasowe, lewarek, klucz do kół, kamizelkę odblaskową,
gaśnicę.
3.

Parametry i wyposażenie samochodu związane z przewozem osoby niepełnosprawnej.
Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest
zaproponowanie parametrów lepszych:
1) pojazd wyposażony w atestowany najazd (rampa lub szyny najazdowe),
umieszczony z tyłu pojazdu, rozkładany ręcznie, umożliwiający wjazd osoby na
wózku inwalidzkim (tradycyjnym i elektrycznym) do wnętrza pojazdu,
2) pojazd wyposażony w zamontowany w tylnej części przedziału pasażerskiego
atestowany
system
mocowania
wózka
inwalidzkiego
(tradycyjnego
i elektrycznego) z osobą niepełnosprawną złożony z:
a) specjalnych listew w podłodze typu „cargo”,
b) pasów mocujących wózek inwalidzki,
c) pasów bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim,
3) możliwość montowania wózka inwalidzkiego zamiennie z siedzeniami III rzędu,
4) oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym informujące
o przewozie osoby niepełnosprawnej.

4.

Warunki dotyczące odbioru, gwarancji i serwisu pojazdu:
1)
2)
3)

termin dostawy pojazdu: od podpisania umowy do 15 stycznia 2021 r.
Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:
a)
dwa fabryczne komplety kluczyków,
b)
dokumenty wymagane prawem do zarejestrowania pojazdu we właściwym
wydziale komunikacji (faktura VAT, świadectwo zgodności WE, dokument
potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub braku obowiązku
zapłaty akcyzy),
c)
świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie do przewozu osób
niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz
badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to
samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu
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osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo
o ruchu drogowym,
d)
dokumentację eksploatacyjną pojazdu zawierającą instrukcję obsługi
w języku polskim, książkę serwisową oraz oświadczenie gwarancyjne,
o którym mowa w art. 577 Kodeksu cywilnego.
4) Gwarancja producenta i/lub Wykonawcy wynosząca minimum 24 miesiące:
- na wszystkie podzespoły mechaniczne i elektryczne,
- na powłokę lakierniczą,
- na perforację nadwozia,
- na zabudowę do przewozu osób niepełnosprawnych.
licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
5) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny (przeglądy, naprawy)
pojazdu na terenie województwa dolnośląskiego. Serwis gwarancyjny musi być
wykonywany zgodnie z wszystkimi zaleceniami gwaranta w tym zakresie, a w
szczególności musi zapewnić spełnienie wszystkich przewidzianych warunkami gwarancji
czynności serwisowych oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych wymaganych
przez gwaranta.
UWAGA: W przypadku nieotrzymania dofinansowania w ramach projektu,
postępowanie zostanie unieważnione.
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