Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa zadania:
Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu bus 9 – osobowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z
windą hydrauliczną na potrzeby Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu w ramach projektu
współfinansowanego przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” w obszarze D

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Lp. Wymagany parametr
I. Rok produkcji – 2016
II. Silnik

III.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

1.
pojemność skokowa do 2000 cm3
2.
moc minimum 110 KM
3.
czterocylindrowy, rzędowy, wysokoprężny, turbodoładowany
Paliwo
1.
olej napędowy
2.
2 spełnia normy emisji spalin Euro 6
3.
zużycie paliwa: w cyklu miejskim: od 8l do 10l / 100 km
poza miastem: od 6l do 8l / 100 km
cykl mieszany: od 7l do 9l / 100 km
Napęd: rodzaj: napędzana oś przednia
Skrzynia biegów: manualna min. 5 stopniowa
Nadwozie
1.
9 – osobowy fabrycznie przeszklony
2.
zabudowa ministerialnie homologowana do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich
3.
lakier podstawowy (nie czarny)
4.
drzwi przesuwane po prawej stronie
5.
drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczka
6.
uchwyt przy drzwiach przesuwanych ułatwiający wsiadanie osobom niepełnosprawnym
Rozkład foteli w samochodzie
1.
I rząd siedzeń: siedzenia w układzie 1 + 2 (jednoosobowe siedzenie kierowcy z
regulacją wysokości i podłokietnikiem, dwuosobowe siedzenie pasażerskie)
2.
II rząd siedzeń: kanapa 3-osobowa, łatwo demontowalna, z odchylanym oparciem przy
skrajnym prawym miejscu przy drzwiach, bądź siedzenia w układzie 2 + 1
(dwuosobowe siedzenie ze składanym oparciem, jednoosobowe siedzenie odchylane
z możliwością szybkiego demontażu), bądź 3 fotele pojedyncze (każde mocowane
oddzielnie z możliwością szybkiego demontażu, skrajne lewe odchylane)
3.
III rząd siedzeń: 3 fotele pojedyncze (każde mocowane oddzielnie z możliwością
szybkiego demontażu)
4.
fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości
Zabudowa specjalna (oznakowany)
1.
winda na jeden wózek inwalidzki
2.
szyny podłogowe do mocowania 1 wózka inwalidzkiego
3.
punkty kotwiczenia najazdów przy progu tylnych drzwi, do wjazdu do pojazdu wózkiem
inwalidzkim
4.
komplet pasów do mocowania wózków inwalidzkich do szyn (wózki mocowane do
podłogi przy pomocy 4 – punktowego systemu pasów)
5.
komplet pasów biodrowych zabezpieczających osoby niepełnosprawne na wózkach
6.
dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu (wymóg
oznakowania pojazdu podczas wprowadzania osób niepełnosprawnych na wózkach do
pojazdu)
7.
oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „pojazd dla osób niepełnosprawnych”
8.
na tylnej szybie umieszczone dane placówki (nazwa, adres i telefon) w uzgodnieniu z
Zamawiającym

IX. Wyposażenie
1.
2.
3.
4.
5.

X.

poduszka powietrzna kierowcy
poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji
fabryczna instalacja radiowa + radio samochodowe, CD lub USB
regulacja położenia koła kierownicy w dwóch płaszczyznach
trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i
kierowcy
6.
wspomaganie układu kierowniczego
7.
elektroniczna blokada przeciw uruchomieniowa
8.
system ABS
9.
system stabilizacji toru jazdy
10. zamek centralny
11. lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
12. autoalarm z własnym zasilaniem honorowany przez ubezpieczyciela
13. fotele pasażerów standardowe
14. klimatyzacja przednia i dodatkowa w części tylnej, zwiększona wydajność tylnego
ogrzewania
15. oddzielne nawiewy na kabinę kierowcy i przestrzeń pasażerską
16. hamulce tarczowe wentylowane z przodu
17. światła przeciwmgłowe
18. trzecie światło STOP
19. czujnik parkowania w tylnym zderzaku
20. oświetlenie przedziału pasażerskiego
21. stopień wejściowy przy drzwiach bocznych przesuwanych z oświetleniem
22. minimalna wielkość obręczy kół – 16”
23. komplet opon zimowych wraz z felgami i kołpakami
24. komplet opon letnich wraz z felgami i kołpakami
25. koło zapasowe
26. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, klucze do wymiany kół
27. podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową
28. dywaniki gumowe
Serwis
1.
minimalna gwarancja na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów 24 m-ce
2.
minimalna gwarancja na powłokę lakierniczą 36 m-cy
3.
minimalna gwarancja na perforację nadwozia 72 m-ce

