tJRZĄD MARSZAŁI(OWSKl

Palistwow FoDdu§z

\łOlE\V()DZTW\ swlĘTOKRZYSKlECO

|ffi]

Rghabllltacrl 03ób

^.

Nlopelnspr8myci

DlEcEzll

sANDóMlERsKlEl

Załącznil< nr

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDM|OTU ZAMOW|

|.
II.

1

EN{IA

Przedlllioteln zanrówienia _jest atttobus dostosowany do przewoztr oscib lliepclllosprawnych. Liczba
nlie.jsc: 23 + 1oraz nlic.jsce dIa l osoby porusza.jące.| się na wózl<tt inwaliclzl<inl pb zcleInontowallitt
foteli w tylne.j częściaLttobusLt.
W),posazenie szczegółowe:

Parametry wymagane
FabrYcznie l]owy, rok prodtlltc.ji

aLrtclbLlsLr 2020 (z,

nlożliwościąprocltlkcji

szt1-l,1oclloclu

bazowego w 2019r)

Rozslaw osi lllill. 43]5 rllrlt

Nadwozie pojazdtr z wysokinl dachenr
SilniI< cliesla o poienlności nin 2900

cn3

Moc silnil<a lnill 140 kW (l90 KM)
Norllla cmis.ji spalin Illitl EUI{O VI
DlLlgośćcałltowita po.iazdtr w przeclziale 7600 nln

-

7800 nlnl

Automatyczna sktzyt"lia biegow / Matlualtra skrzyrria biegów
DopuszczalI-}a nlasa ca]kowita po.jazdu nlin 5 ton

Systemy kontrolitrakc.ji: ABS, ASR, I]SP, EBV, BAS lub równowazl-tę
'l'achograf intel igentny WE
Wsponla gaIl ie l<ierorł,n icy

Inlnlobi l iser

Celltralny zallrel< z pilcltelll
Elel<trycznie regttlowane i podgrzewane lusterl<a boczIle
h,lektrycznie regtllowaIra przednia szyba w drzwiach ltierowcy i 1lttsazera
Zbiornil< paliwa min 93 l z podlączetlienl do ogrzewallia doclatl<owego, filtr paliwa z separatorenr wody

Zabudowa wnętrza: tapiceI'ka zizolac.ią ternliczllą; wyl<oIiczeIlie wlrętrza Ilaltładkanri z ABS; ozllakowaIlie
zewIr, iwew.; sta|owa l<onstrul<c.ja; nlontaż l'otelil min.3 nłotki bezpieczclistwa, apteczl<a autobusowa;
podłoga płasl<a - wyl<ładzina aIltypoślizgowa; szyIly do n-1ocowallia |oteli; instalac.ia elektryczlla- lalnpy
sufitowe i stopnia wejścia;przegroda fotela podwó.illego za kierowcą i pojeclynczego; lLrl< clachowy (wyiście
awaryjne); l<oInpIet zasłoIrek okicnnych; palrel sterowania elęktroIliczlly; honlologac.ja; lusterko wsteczlrę
wewnętrzlle; zanlykally scllowek; półl<a nad przednią szybą; 2 trcllrvyty na l<Lrblii; paIlel sterowatlia w
poclsLtfitce z dodatkowyll oświetleIl ieIn

Szybkościornierz ze

sl<alą

r,r,

l<ilollletrach, wskaźnik tenlperatttry zcwllętt,ztte_j

Sygnał niezapiętego pasa futela kierowcy

Obnizolly stopieli we_iścia, wersja z wcjścien przeclninl
Połki bagażowe podsLrfitowe (prawa, lewa)
Głośni lt i w pallc lach ośw i et en iovvol

lladI1,1t_t

chowych

Fote|e: 6 szt.2-osobowych trchylnych i(l szt. pojedynczych uchylnych z siat|<anli na gaz,ety,z
podłol<ietnil<anri regttlowanylrli, Lrchwytanli i zaglówl<aI1,1i; 4 sz.t. pojedynczych sztywnych foteli ławy tylne.j
l z,3
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Icar|tas

,o*§l'§fJ,i|*,u,

z,zag)owkalni; f,otel pilota ze sl<ładatlyIll siedziskienr; sieclzenie ltierowcy lroIlrfbrtowe, hydraulicznie
resorowaIle, podłol<ietnik fotela ltierowcy, pasy bezpieczeristwa 3 pkt. tla wszystl<ich fbtelach
I(linlatyzator przestrzelri pasazersl<ie.j min 10 kW i półki z ttttrele1-1,1 kIinatyzacji, trlolltaż klitnatyzatora na
dachu; konwektory w przestrzelli pasazersl<ie.j prawa i lewa strotla

I(linatyzator kierowcy niezależ1ly od klinratyzac.ji przestrzolli

pasazersI<.ie.j

IzoIac.ja ciepIna przestrzeIli kierowcy,

Dodatkowe ogrzewaIlie wodIle + l<aloryfery po
Pod grzewac

z

elektry czl"ly

Wentylator tradlrlltclrowy

obLr strotlach w przestrzetli pasazerskiej

PTC
1

szt.; wentylator wyciągowy

l

szt.

Panele oświetleniowo - nadnruchowe tlad fotelanli pasazersltinli

Przeszklenie sanlochodu szyby, pojedyncze, przycietntliaIle
Dodatkowa rączka przy we.iścitr l szt.; światla obrysowe

l

1 l<pl., szyba

czołowa z filtl,eIlr

kpl,

Drzwi boczlre zawiasorł,e
Stanowisko wózka inwalidzl<iego z tyłu satnocIlodtl: pasy 4 pl<t, clo lrlocowatlia wózka, pasy 2
IrrocowaIria pasazera; zestaw clo szybkiego delrlolltazlt, na.iazdy składaIle 2 nr.

pl<t.

do

Zestaw aLrdio (l l<pl,): radioocltwarzacz z USB, nlp3 z wzt^nacniaczeIn, Inil<rofbrl z przelączlliltienl,
przervód spiralny, ttchwyt IlikrofoIltl

Ośprzedn ia

wzt-l-locIr ioIra

L,]lel<trolliczIly Lrkład stabilizac.ji torLr.jazdy

(ESPi)

WzlrlocIrioIry stabilizator tylne.j osi pod raIną
WztnocIrioIry stabilizator przednie.j osi

Wznloclliolle resory i atnortyzatory z przodtt
l(ierownica regltlowalra w dwóch plaszczyznach, wielofulll<cy.jna z kolllputerenl poltładowynr
Ltt sterko

wewllętrzlle

Siedzenie kierowcy I<otllfortowe, hydraLt, resorowalle

Włącznik główny instalac.ii elektryczlle.j
U kł ad,zar

ząclz,allia

Al<utnulatot,

i

n

sta

AGM l2 V

l

ac_i

ą

e I e l<t

ryc

z n

ą

nlin 92 Ah

Altertlator nlin l4 V/l80 A

Ograllicznik prędl<ości (l00 kn/h) WIl
Tetnponlat
podłokietnil< dla siedzenia l<iet,orvcv

Napęd na tylną oś
CzLrInik światłai asystent bocznego wiatrtl
Zęstaw wskaźrriI<ów lla clesce rozdzielcl-ej

Asystent utrzytrrallia 1lasa rrtchtt
Systenr aktywnego serwisowatr ia po.iazdLr

Reflektory halogenowe dośrvietlenie |<ierunl<u skrętLl; światłado jazdy dzicnnc,|, światłaprzeciwtngłowe,
ż7

-,
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halogeIlowe] boczIle Światła Sygllalizacy.iIle, trzecie światło
lralrlowallitt, aclaptacy.|ne światłastop
Chlapacze przedIlie i tylne
I(oło zapasowe. lllocowanie ltoła zapasowego pocl l<oIicenl
ranly

OgLlnlienie rnirl205lJ5 Rl6 C
Opony letnie
PodLrszka powietrzIla l<ierowcy
TabIicz|<i i dokullrelltac.ja w.języl<tr polsl<illl

PodnoŚnik salnochodowy hyclratrIiczny, tró.il<ąt ostrzegawczy,
clwie gaśnice, apteczlta

Ozllakowanie wYJŚĆ awarY.inych, ozlrakowallie o plzęwozie
osób lliepelIlosprawnych ol.az ozllal<owallie

o zapięciLr pasów bezpieczelistwa

Kolor autobLlsLl

-

Ial<ier netalil<

I(olorystyl<a wnętrza

III.

-

zpalety l<olorów proclrtcenta ltrb biały

do Lrzgocln

ie rlia z.

Zarnawia.jącyn po wyborze ol'crty

Warunki dostawE

l,
2,
_
3.
a)

WYkoIlawca zobowiąztrje się clostarczyć salnochócl clo Inie.jsca wsl<azatlego
przez Ztl,nlawiająoego lla

swó.i własny koszt i odpowieclzialność,

DostarczoIlY samoc|ród nlLrsi sPełniac wynlagallia przepisów
l]rawa, obowiąztrjących
RzeczYPosPolitej Polsltie.j w zaltresie cloptrizczónia pojazciu
cJo rLichu clrogowego.
Wyltonawca wra7. zsalllochoclelll lna obowiązek closta"I.czyć:
fakturę Y AT z llliIrinrttl1-1 3O-to clniowyllr tert,-1iIleIn płatności,

b) homo ogac.j ę l'abrycz 11ą or az llolno ogacj procl ucenta za b Llclowy,
ę
c) oryginalllą illstrLrkc.ję obsługi w.języl<Lr poIskinl,
d) l<siąŻl<ę gwalarlcY.jrlą wraz ze szczegółowyllli warLtIrl<anli gu,arancji
e) książl<ę przeglądów serwisowych,
l

f)

lla

terenic

l

i seI.wistr,

Świadectwo holnologac.ii l<ollieczlle_j clo pl,zswozLlosób niepełlrosprawlrych,

g) dol<Lrnlellty niezbędlle do re.jestrac.ji po.jazcltr,
h) inne dokuInetlty zgodnie z obowiązJ|ąóyni przepisarni.
IV.

WarLrIlI<i gwaraIlc.i

i :

l. Cwaranc.ja nlin 2 lata bez IilnitLr l<ilometrów na poclzespoły
2. MiIlilllunl l0 lat na bral< l<oroz-.ji perforacy.jlle.j
3, Gwaranc.ia na powłokę lal<ierniczą nrin 2 lata

DYRBKToR
Diece{i

Ks. Boguslaw Pituchcj

Sandonlierz., dllia 28.10.2020 r
(

poclp i s osob;, tt1lI,alt,ll ionc j clo

s

lil ac.laIli a

ośrliac]czcl'l rioli rv inlicIliLr ()Ibrcnla)

3z3

