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Numer postępowania: 2/454/RPMP/2020

Zamawiający:

P.H.U. "MIDREW" 
ZESPÓŁ PLACÓWEK 

OŚWIATOWO-EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH 
Grażyna Michura 

Młynne 269, 34-600 Limanowa 
NIP 737-124-68-39

tel.: 183376770 
adres do korespondencji: ul. Reymonta 1, 

34-600 Limanowa 
e-mail: midrew@poczta.fm 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne:

1. Postępowanie finansowane jest w ramach Projektu:

Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego „Bliżej Siebie”

Realizowanego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi
społeczne  i  zdrowotne,  Poddziałania  9.2.3 Usługi  opiekuńcze  oraz interwencja  kryzysowa –
SPR.  Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  wytycznymi  dotyczącymi  Zasady
konkurencyjności  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup 9 - osobowego samochodu typu bus, przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych na potrzeby dowozu uczestników projektu Centrum Seniora i

Opiekuna Faktycznego „Bliżej Siebie”
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2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu typu bus 9-osobowy, przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim;

b) Przedmiot  dostawy  ma  być  fabrycznie  nowy,  wolny  od  wad,  wyprodukowany  nie
wcześniej niż w 2019 roku;

c) Przedmiot  dostawy  musi  spełnić  wymogi  określone  obowiązującym  prawem,  zostać
dopuszczony do obrotu handlowego i posiadać wymagane prawem ważne dokumenty,
stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski oraz posiadać gwarancję;

d) Wszystkie powłoki muszą być łatwo zmywalne i odporne na dezynfekcję.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia, jest zakup samochodu osobowego (kompletnego, wolnego od wad

konstrukcyjnych,  materiałowych  i  wykonawczych),  9  miejscowego  łącznie  z  miejscem  dla

kierowcy,  przystosowanego  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  na  wózkach

inwalidzkich  dla  potrzeb  Centrum  Seniora  i  Opiekuna  Faktycznego  „Bliżej  Siebie”.  Zakup

samochodu  obejmuje również  przekazanie  Zamawiającemu  pełnej  instrukcji  obsługi  oraz

koniecznej dokumentacji dla prawidłowej eksploatacji i użytkowania pojazdu w języku polskim.

Wymagania:  rok  produkcji:  2019 lub  2020,  samochód do przewozu  9 osób (8+1 kierowca),
przystosowany  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  na  wózku  inwalidzkim,
dopuszczalna masa całkowita (DMC) do 3,5 tony, samochód fabrycznie nowy.

1. Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm3  nie więcej niż 2500 cm3
2. Rodzaj paliwa: benzyna lub olej napędowy/diesel
3. Moc silnika min. 130 KM
4. Lakier metalizowany
5. Skrzynia biegów:  min. 6-cio biegowa automatyczna
6. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) lub równoważny
7. Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS) lub równoważny
8. Komputer pokładowy
9. Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
10. System kontroli obciążenia pojazdu (LAC) lub równoważny
11. System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) lub równoważny z elektronicznym systemem
rozdziału sił hamowania (EBD) lub równoważny
12. System zapobiegający wywróceniu pojazdu (RSC)  lub równoważny
13. Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA) lub równoważny
14. Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) lub równoważny
15. Radio cyfrowe, głośniki, Bluetooth, gniazdo USB
16. Czujniki parkowania przód i tył
17. Kamera cofania
18. Klimatyzacja przód i tył
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19. Tempomat
20. Immobiliser
21. Zamki drzwi z centralnym zamykaniem, zdalne sterowanie z 2 pilotami
22. Koło zapasowe pełnowymiarowe
23. Halogenowe reflektory projektorowe
24. Światła do jazdy dziennej LED
25. Światła przeciwmgielne
26. System ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu lub równoważny
27. System monitorowania koncentracji kierowcy lub równoważny
28.  Komplet  zestawu  naprawczego,  apteczka,  trójkąt  ostrzegawczy,  kamizelka  odblaskowa,
linka holownicza
29. Najazdy
30. Stopień wysuwany automatycznie
31. Dywaniki gumowe
32. Gwarancja

Dokumenty,   jakie zobowiązany jest  prowadzić  Wykonawca i dostarczyć Zamawiającemu do

rozliczenia: dokumenty pojazdu niezbędne do jego użytkowania, protokół przekazania pojazdu

oraz Faktura VAT.

III. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
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