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        Załącznik nr 1 do Zapytania 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dotyczy : „Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych,  
w tym trzech osób na wózkach inwalidzkich” 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Autobus powinien posiadać 21 miejsc dla 
pasażerów, w tym 3 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych plus jedno miejsce 
dla kierowcy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i oddania do używania pojazdu spełniającego wymagania 
określone w Załączniku Nr 2 do Zapytania  - Specyfikacja techniczna. 
Miejscem dostawy pojazdu będzie siedziba Zamawiającego, tj. Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych, ul. Kościuszki 38, 26-110 Skarżysko-Kamienna. 

Pojazd przekazany do odbioru Zamawiającemu powinien: 
- posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu,  min. 
instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, 
kartę pojazdu, itp.; 
- spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2012r.  
w sprawie technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 
2022 z późn. zm.); 
- posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu trzech 
osób na wózkach inwalidzkich, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień 
wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. Stosowny zapis w tej kwestii powinien znaleźć 
się w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje 
Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu, na terenie całego kraju. 
Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, 
kompletny, spełniał minimalne wymagania określone w specyfikacji technicznej i był gotowy do użytku.  
 
Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdu: 
- gwarancja na cały pojazd wraz z wyposażeniem  - minimum 24 miesiące. 
Kolor tapicerki zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek bądź naprawy dostarczonego autobusu w terminie 3 
dni od dnia zgłoszenia niesprawności działania autobusu, chyba że nastąpi opóźnienie z przyczyn nie 
przewidzianych przez Wykonawcę. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
dokumentacji potwierdzającej brak możliwości wykonania usługi w wymaganym terminie oraz do 
wskazania najbliższego terminu jej wykonania po ustaleniu z Zamawiającym. 
 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych 
parametrach technicznych od wymienionych w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że 
oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Podstawową forma wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi 
parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 


