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WYPOSAŻENIE TECHNICZNE CZĘŚCI AIRSIDE 

 

Lp. Opis Minimalne wymagania zamawiającego 

1.  
Przedmiot 
zamówienia 

Mikrobus do przewozu 8 osób z bagażem podręcznym + kierowca 

2.  Ilość:    1 Termin dostawy loko PL Lublin S.A.  

3.  Przeznaczenie a) Obsługa naziemna portu 

4.  
Wymagania 
ogólne 

a) Samochód osobowy, nowy, o masie własnej poniżej 2500 kg z dobrą 
widocznością we wszystkich kierunkach, także boczną i do tyłu. 

b) Tylna szyba ogrzewana. 
c) Centralny zamek. 
d) Trzy rzędy siedzeń. 
e) Tapicerka materiałowa. 
f) Fotel kierowcy regulowany. 
g) Dodatkowe 2 gniazda 12 V do zasilania urządzeń zewnętrznych. 
h) Układ kierowniczy ze wspomaganiem. 
i) Regulacja kierownicy w minimum jednej płaszczyźnie. 
j) Koła wyposażone w opony letnie i komplet opon zimowych, wszystkie opony 

nowe prod. 2012 r., felgi stalowe. 
k) Ogrzewanie standardowe, sterowane ręcznie lub automatycznie. 
l) Automatyczne blokowanie drzwi w czasie jazdy. 
m) Hamulce tarczowe na 4 koła wspomagane hydraulicznie. 
n) Minimum 2 poduszki powietrzne. 
o) Sterowanie wszystkimi funkcjami z kabiny kierowcy. 
p) Kolor metalik, ciemny szary. 
q) Układy ABS/SRS, ESP. 
r) Szyby boczne sterowane elektrycznie. 
s) Wycieraczki wielobiegowe na okno z przodu. 
t) Wycieraczka szyby tylnej. 
u) Nadmuch wielobiegowy likwidujący osadzania pary na oknach. 
v) Lusterka boczne elektrycznie ogrzewane i sterowane. 
w) 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy. 
x) Klimatyzacja kierowcy i przedziału pasażerskiego. 
y) Ogrzewanie przedziału kierowcy i przedziału pasażerskiego. 
z) Radio z CD. 

 

a) Oświetlenie: 

aa) Światła pozycyjne, mijania, drogowe, stop, przeciwmgielne, cofania, 
kierunkowskazy, odblaskowe, - w wykonaniu zgodnym z aktualnie 
obowiązującymi przepisami Kodeksu Drogowego w Polsce. 

5.  

Parametry 
masy i 
geometrii 
pojazdu 

długość 5150 – 5600mm 

wysokość 1900 – 2400 mm 

Szerokość bez lusterek 1900 – 2100 mm  

masa własna poniżej 2500 kg 

6.  
Spełniane 
normy i 
certyfikaty 

a) Prawo o ruchu drogowym obowiązującego w Polsce w dniu dostawy. 

7.  Dokumentacja 

a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim. 
W szczególności dotyczy to: instrukcji obsługi, instrukcji napraw, zaleceń. 
dotyczących bezpieczeństwa użytkowania samochodu oraz katalog części 
zamiennych wraz z rysunkami. 

b) Dokumentacja samochodu, jego części, instrukcji i procedur obsługowych 
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powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu, (w tym konkretnej wersji - 
jeżeli to ma zastosowanie). 

c) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe 
dotyczące samochodu albo dokumenty podobne, będą dostarczane 
bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania. 

d) Tam gdzie to wymagane z mocy prawa, poziom autoryzacji tłumaczenia 
dokumentacji, w tym: orzeczeń, certyfikatów lub dokumentów podobnych, 
będzie terminowo zagwarantowany przez producenta na jego koszt i 
odpowiedzialność. 

e) Przyjęcie dokumentacji, po jej analizie i akceptacji przez zamawiającego. 

8.  
Gwarancja, 
serwis 

a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres 
minimum 2 lat, licząc od daty przyjęcia samochodu przez zamawiającego. 

b) Z chwilą wymiany danego zespołu lub części w ramach gwarancji, 
następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, 
zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej.  

c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont samochodu, będzie 
zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty jego przyjęcia przez 
zamawiającego. 

d) Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy 
części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej samochodu - loko 
PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 48 godzin lub 2 dni, od daty 
zgłoszenia zamówienia.  

9.  Napęd a) Silnik o mocy nie mniejszej niż 110 KM 

10.  Inne 

a) Gwarancja Wykonawcy dotycząca skuteczności zabezpieczenia 
antykorozyjnego: 5 lat. 

b) Wykonawca gwarantuje, że samochód nie generuje zakłóceń radiowych i 
spełnia odpowiednie normy dot. ochrony środowiska naturalnego. 

c) Wykonawca gwarantuje spełnienie wymagań rejestracyjnych 
obowiązujących w dniu dostawy. 

d) Wyrób będzie wyposażony w koło(a) zapasowe jezdne, trójkąt 
ostrzegawczy oraz apteczkę pierwszej pomocy i zestaw kluczy. 

 


