Załącznik nr 5 do siwz,
który stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania żądane przez Zamawiającego
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Samochód osobowy / rok produkcji 2016
Homologacja auta bazowego 9 – cio osobowy
Homologacja auta – do przewozu osób niepełnosprawnych
Dopuszczenie jako pojazd użytkowy na terenie UE
Rodzaj paliwa – diesel
Ilość cylindrów silnika; 4
Silnik – minimum 2,0 l, silnik turbo-doładowany
Moc silnika – nie mniej niż 100 KM, max 110KM
Napęd na przednią oś
Skrzynia biegów – manualna- 5 biegowa
System ABS
Immobiliser
System stabilizacji toru jazdy lub system zapobiegający poślizgowi kół napędowych
Wspomaganie układu kierowniczego
Pakiet elektryczny – (m.in. elektryczne szyby, itp.)
Drzwi boczne przesuwane – po prawej stronie
Klapa tylna podnoszona do góry – szyba podgrzewana z wycieraczką i spryskiwaczem
Gniazdo 12V z zapalniczką
Klimatyzacja z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej,
3-strefowa

Siedzenie kierowcy regulowane w dwóch płaszczyznach
Siedzenie kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
Podwójne siedzenie obok kierowcy
Przynajmniej 2poduszki powietrzne –kierowcy i pasażera
Siedzenia 2 i 3 rzędu z przystosowaniem do szybkiego demontażu
Dach przestrzeni pasażerskiej wyłożony podsufitką
Centralny zamek z pilotem
1 kluczyk składany ze zintegrowanym pilotem
Kolor lakieru metalizowany jasny (beż,szarość,oliwka)
Zderzaki oraz lusterka w kolorze nadwozia
Całkowita wysokość pojazdu: max. 200cm
Całkowita długość pojazdu: max. 490cm
Całkowita szerokość pojazdu : max. 195cm
Koła stalowe z oponami letnimi min.16 cali
Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (dodatkowy wymiennik ciepła umieszczony w przestrzeni
pasażerskiej)
Uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego
Komplet pasów do mocowania 1 wózka
Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku
Wyposażony w najazdy antypoślizgowe umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu,
składane
Odległość od autoryzowanej stacji serwisowej: max 100km
Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (pojazd dla osób niepełnosprawnych)
Pełna tapicerka na całej długości auta (również przestrzeń pasażerska)
Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, dywaniki gumowe
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Gwarancja: min. 3 lata na podzespoły mechaniczne bez limitu km
Gwarancja: min. 3 lata na lakier
Gwarancja: min.12 lat na perforację (przerdzewienie) nadwozia

