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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
nr sprawy LDZ-WA.2720.23.2021 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

„Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29”. 

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (samochód osobowy do 

przewozu osób – 9 miejsc, kategoria prawa jazdy B) 

wymagania minimalne przedmiotu zamówienia 

Minibus 9 osobowy (8 osób + 1 kierowca)  

Rodzaj paliwa: Diesel 

Pojemność silnika spalinowego: minimum 1900 cm3 

Standardowe parametry Minibus 9-osobowy 

1. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe, kompletny – rok produkcji minimum 2021 

 

2. Nadwozie typu minibus, min.4 – drzwiowe, przeszklone 9 osobowe 

3. Drzwi boczne tylne – przesuwne 

4.  Norma emisji spalin Euro 6 (wielkość średniej emisji CO2) 

5. Moc silnika minimum 102,9 kW (140 KM) 

6. Rozstaw osi kół samochodu minimum 3100 mm 

7. Długość całkowita samochodu minimum 5100 mm 

8. Wysokość samochodu maksimum 2000 mm 

9. Autoalarm 

10. Centralny zamek z pilotem 

11. Czujniki parkowania z tyłu 

12. Minimum 2 czołowe poduszki powietrzne z przodu 

13. Przednie światła przeciwmgielne 

14. Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu 

15. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne 

16. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i na odcinku lędźwiowym 

17. Klimatyzacja w przedniej części i w tylnej części pasażerskiej 

18. Komputer pokładowy 

19. Oświetlenie wewnętrzne pojazdu z przodu i z tyłu 

20. Podłokietnik przy fotelu kierowcy 

21. Radioodtwarzacz 

22. Koło zapasowe pełnowymiarowe  

23. Kolor nadwozia metalizowany lub perłowy – kolor stonowany (np. szary, grafitowy, biały itp.),  

nie jaskrawy  



2 
 

24. Tapicerka materiałowa 

25. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla wszystkich pasażerów i kierowcy 

26. Siedzenie/a w pierwszym rzędzie w systemie 1+2 

27. Siedzenie/a w drugim rzędzie wyposażone w system szybkiego montażu i demontażu (składane, 

wyjmowane i pochylne, w systemie 1+1+1, 2+1 lub 3) 

28. Siedzenie/a w trzecim rzędzie wyposażone w system szybkiego montażu i demontażu (składane, 

wyjmowane i pochylne, w systemie 1+1+1, 2+1 lub 3) 

29. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach 

30. Podsufitka dachu na całej długości kabiny 

31. Ściany boczne tapicerowane 

32. Skrzynia biegów manualna 

Ilość przełożeń min. 5 biegów do przodu, 1 bieg wsteczny 

Zamawiający dopuszcza skrzynie biegów automatyczną. 

33. Całkowite, fabryczne przeszklenie pojazdu 

34. System ABS, EBD 

35. Wspomaganie układu kierowniczego. 

36. Tylne drzwi dwuskrzydłowe lub klapa, z wycieraczkami/ą i ogrzewaniem tylnych/ej szyb/y 

37. Nawiew ciepłego powietrza na tył 

38. Dywaniki ochronne kierowca + pasażer przód 

39. Gniazdo 12V 

40. Koła minimum 16” z oponami letnimi – felgi aluminiowe  

41. Samochód może posiadać zamontowany hak holowniczy 

42. Gwarancja mechaniczna na okres co najmniej 24 miesiące lub min. 150 tys. km przebiegu (lub podać 

jaka gwarancja mechaniczna), obejmująca wszelkie usterki mechaniczne, elektryczne, elektroniczne 

43. Gwarancja na wady lakieru nie mniej niż 24 miesiące. 

44. Gwarancja na całe nadwozie, na perforacyjną korozję blach nie mniej niż 72 miesiące 

45. Punkt serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego pojazdu zlokalizowany w odległości nie większej niż 

50 km od siedziby Zamawiającego. 

46. Stacja serwisowa w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego, świadcząca usługi 

serwisowe gwarancyjne. 

47. Pojazd musi posiadać właściwe świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do 

przewozu osób wydane przez ustawowo uprawniony organ. 

48. Pojazd może posiadać dodatkowo właściwe świadectwo homologacji jako samochód osobowy, służący 

do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane przez ustawowo uprawniony organ. 

49. Pojazd będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego. 

50. Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego 

w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez 

Zamawiającego. 
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51. Pojazd winien posiadać komplet dokumentów wymaganych do zarejestrowania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami na terenie Polski dotyczących zasad dopuszczenia do ruchu (faktura 

sprzedaży, karta pojazdu, świadectwo/a homologacji) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo 

ruchu drogowym. 

52. Inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu (jeśli są wymagane). 

53.  Dwa komplety kluczyków 

 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: do 210 dni od daty podpisania umowy. 

Termin związania ofertą: 

30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 


