
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: specyfikacja techniczna 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego 9-osobowego (8+1) samochodu 

osobowego, typu mikrobus,  na potrzeby Domu Rodzinnego DPS „Zielone Wzgórze” w Olsztynie, 

w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Samochód powinien posiadać 

8 miejsc dla pasażerów, plus 1 miejsce dla kierowcy. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości 

miejsc. Wymagany układ miejsc w samochodzie: 3+3+3. Pojazd nowy fabrycznie (w rozumieniu  

art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1990 z późn. zm.), wolny od wad konstrukcyjnych. 

2. Parametry techniczne i inne wymogi. 

 

Lp. Opis parametru Określenie parametru wymaganego 

przez Zamawiającego 

OGÓLNE 

1.  Rodzaj pojazdu samochód osobowy (typ: mikrobus) 

2.  Rok produkcji  2019 

3.  Pojazd nowy fabrycznie (w rozumieniu art. 2 pkt 62 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) 

wymagane 

4.  układ miejsc w samochodzie: 3 + 3 + 3 
wymagane 

5.  manualna skrzynia biegów – minimum 6 biegów  

+ bieg wsteczny wymagane 

6.  Ilość miejsc  9 miejsc (8 miejsc pasażerskich + 1 

miejsce dla kierowcy) 

7.  kolor nadwozia do uzgodnienia  

8.  Pojemność skokowa minimum: 1900 cm3  

maksimum: 2100 cm3 

9.  Moc silnika w KM (koń mechaniczny) minimum.: 150 KM 

maksimum.: 160 KM 

10.  Rodzaj paliwa DIESEL (olej napędowy) 

11.  Norma emisji spalin zgodny z normą Euro 6 (minimum) 



12.  Zbiornik paliwa  minimum 70 litrów 

13.  długość całkowita pojazdu (bez haka 

holowniczego)  

minimum.: 5200 mm   

maksimum: 5280 mm  

(dopuszczalna różnica długości 

maksimum:  +/- 25 mm)  

14.  maksymalna wysokość pojazdu (na kołach, od ziemi)  1995 mm 

15.  minimalna wysokość pojazdu (na kołach, od ziemi) 1980 mm 

16.  maksymalna szerokość pojazdu (z rozłożonymi 

lusterkami bocznymi pojazdu po obu stronach)  
maksimum: 2300 mm 

NADWOZIE i ZAWIESZENIE 

17.  pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego (szyby 

boczne)  
wymagane 

18.  drzwi boczne przesuwne  po lewej stronie przestrzeni 

pasażerskiej 
wymagane 

19.  drzwi boczne przesuwne  po prawej stronie przestrzeni 

pasażerskiej 
wymagane 

20.  klapa tylna z oknem wymagane 

21.  Szyba tylna termoizolacyjna, ogrzewana, ze 

spryskiwaczem i wycieraczką 
wymagane 

22.  szyby w przestrzeni pasażerskiej termoizolacyjne wymagane 

23.  szyba przednia klejona, termoizolacyjna wymagane 

24.  regulowane elektrycznie szyby boczne w kabinie 

kierowcy 
wymagane 

25.  lusterka zewnętrzne ogrzewane, regulowane 

elektrycznie z wewnątrz pojazdu 
wymagane 

26.  Uchwyty holownicze: z przodu demontowany, z tyłu 

mocowany na stałe 
wymagane 

27.  Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze 

stabilizatorem, przeznaczone na drogi złej jakości 
wymagane 

28.  napęd na koła przednie wymagane 

29.  kierownica po lewej stronie – pojazd przeznaczony do 

ruchu prawostronnego 
wymagane 

30.  kolumna kierownicy – wspomaganie układu 

kierowniczego, kolumna regulowana w dwóch 

płaszczyznach  

wymagane 

31.  reflektory przednie halogenowe z regulacją zasięgu wymagane 

  



32.  pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową wymagane 

33.  4 obręcze kół stalowe (16 lub 17 calowe) + 4 opony 

letnie, bez wskazania marki (na których będzie 

dostarczony pojazd) - zalecane przez producenta 

pojazdu  

wymagane 

34.  mini kołpaki na każdym kole 

 

 

wymagane 

BEZPIECZEŃSTWO 

35.  układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach  wymagane 

36.  hamulce tarczowe, wentylowane (przód, tył) ze 

wspomaganiem  
wymagane 

37.  - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy 

z asystentem hamowania 

-  system zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania 

-  system zapobiegający utracie przyczepności kół 

podczas przyspieszania 

wymagane 

38.  System automatycznego hamowania po kolizji wymagane 

39.  Sygnalizacja awaryjnego hamowania wymagane 

40.  hamulec postojowy wymagane 

41.  Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie wymagane 

42.  lampa przeciwmgielna tylna wymagane 

43.  trzecie światło „stop” wymagane 

44.  lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed 

oślepieniem 
wymagane 

45.  poduszki powietrze dla kierowcy i pasażera                                 

(z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera) 
wymagane 

46.  wskaźnik ciśnienia w oponach 

 
wymagane 

47.  fotel kierowcy z  regulacją wysokości, przesuwu i 

odchylenia oparcia, z podparciem odcinka 

lędźwiowego.  

wymagane 

48.  wysuwany automatycznie stopień przy lewych 

drzwiach przesuwnych 
wymagane 

49.  wysuwany automatycznie stopień  przy prawych 

drzwiach przesuwnych 
wymagane 

50.  oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej wymagane 

51.  zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy wymagane 

52.  Dwie osłony przeciwsłoneczne w kabinie kierowcy wymagane 

53.  Uchwyty ułatwiające pasażerom wsiadanie 

zamontowane przy bocznych drzwiach przesuwnych 

– po jednym z każdej strony pojazdu 

wymagane 

54.  instalacja telefoniczna Bluetooth  wymagane 



WYPOSAŻENIE I INNE 

55.  obrotomierz wymagane 

56.  prędkościomierz ze skalą w kilometrach  

– z licznikiem kilometrów i licznikiem 

przebiegu dziennego. 

wymagane 

57.  Panele (poszycie) ścian bocznych przestrzeni 

pasażerskiej - plastikowe 

wymagane 

58.  podsufitka w kabinie kierowcy i w przestrzeni 

pasażerskiej - tkanina 

wymagane 

59.  podłoga w kabinie kierowcy - pokrycie wykonane z 

wykładziny antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, 

nienasiąkliwej + komplet wycieraczek gumowych dla 

kierowcy i pasażerów z przodu.  

wymagane 

60.  podłoga w przestrzeni pasażerskiej - pokrycie 

wykonane z wykładziny antypoślizgowej, łatwo 

zmywalnej, nienasiąkliwej 

wymagane 

61.  tapicerka siedzeń   tkanina (materiałowa), ciemny kolor – 

do uzgodnienia 

62.  Zabezpieczenie drzwi przesuwnych i tylnej klapy 

przed otwarciem przez dzieci 

wymagane 

63.  centralny zamek sterowany pilotem wymagane 

64.  zamontowane fabrycznie radio z wyświetlaczem 

monochromatycznym   
wymagane 

65.  3 - strefowa automatyczna klimatyzacja  

– z dodatkowym sterowaniem i nawiewami  

 w przestrzeni pasażerskiej 

wymagane 

66.  alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem wymagane 

67.  czujniki parkowania z tyłu pojazdu  wymagane 

68.  siedzenia wyposażone w zagłówki z regulacja 

wysokości i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z 

napinaczami, 

 

wymagane 

69.  funkcja składania jednym ruchem ręki dla co 

najmniej skrajnych siedzeń II rzędu (tj. po obu 

stronach pojazdu) - w celu łatwego dostępu do 

trzeciego rzędu siedzeń.   

wymagane 

70.  siedzenia w III rzędzie: składane (po złożeniu tworzą 

jedną płaszczyznę) 

wymagane 

71.  rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach 

przestrzeni pasażerskiej 

wymagane 

72.  gniazdo 12 V w kabinie kierowcy wymagane 

73.  Teleskopowe zabezpieczenie maski przed 

zamknięciem 

wymagane 

74.  Narzędzia i podnośnik - wzmocnione wymagane 

  



75.  Gwarancja producenta na silnik, wszystkie elementy 

i podzespoły mechaniczne, elektroniczne, 

elektryczne,  hydrauliczne/pneumatyczne, źle 

zmontowane elementy, które wpływają na 

nieprawidłowe funkcjonowanie auta lub są 

przyczyną awarii innych podzespołów lub 

szybszego zużywania się części – bez jakichkolwiek 

wyłączeń z ochrony gwarancyjnej poszczególnych 

elementów, podzespołów (w tym dodatkowych 

stopni przy drzwiach przesuwnych po obu stronach 

pojazdu) oraz ograniczeń kwotowych: minimum 4 

lata (tj. 48 miesięcy) z  limitem przebiegu do 300 

tysięcy km. 

wymagane 

76.  gwarancja producenta na powłokę lakierniczą (bez 

limitu przebiegu) – minimum 3 lata 
wymagane 

77.  gwarancja producenta na perforację nadwozia (bez 

limitu przebiegu) – minimum 12 lat 
wymagane 

78.  serwisowanie pojazdu w autoryzowanej stacji 

obsługi na terenie Olsztyna 
wymagane 

79.  naprawy gwarancyjne w autoryzowanej stacji 

obsługi na terenie Olsztyna 
wymagane 

80.  instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz 

urządzeń w nim zamontowanych - w języku polskim 
wymagane 

81.  dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz 

dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, oraz 

inne dokumenty wymagane przepisami prawa 

obowiązującego  w dniu dostawy, a szczególności 

przepisami ustawy Prawa o ruchu drogowym 

wymagane 

82.  pojazd sprawny technicznie i wolny od wad 

konstrukcyjnych 
wymagane 

83.  przegląd zerowy  wymagane 

84.  karta pojazdu  wymagane 

85.  instrukcja obsługi, wyposażenia i konserwacji 

pojazdu w języku polskim 

wymagane 

86.  karta gwarancyjna pojazdu  wymagane 

87.  książka serwisowa wymagane 

88.  dwa składane kluczyki do pojazdu wymagane 

89.  wyposażenie i parametry techniczne oferowanego 

modelu pojazdu, nie wymienione w niniejszej tabeli, 

nie gorsze niż w standardowej wersji oferowanego 

modelu dostępnej w ofercie publiczne 

wymagane 

 

3. Inne 

 

1) Przez dostawę pojazdu należy rozumieć sprzedaż pojazdu – z uwzględnieniem pkt. 2. 

2) Samochód na kołach (oponach letnich) zostanie dostarczony do zamawiającego na adres  

10-828 Olsztyn, ul. Traktorowa 35 lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie 

miasta Olsztyna,  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00  – na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 


