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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

Znak sprawy: Zp.271.02.2018     

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

1. Przedmiot zamówienia jest dostawa jednego autobusu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w tym co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim, 

 

2. Wymagania dotyczące pojazdu: 

a. fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2018, model aktualnie wytwarzany przez 

producenta, przebieg nie większy niż 250 km, 

b. typ nadwozia – autobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w 

tym co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim o liczbie miejsc nie mniejszej niż 19+1 

(19 pasażerów + kierowca), 

c. spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla 

pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne 

wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 

d. mający homologację, wystawioną zgodnie z art.68 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, 

e. spełniający wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji 

zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, 

f. nieużywany, technicznie sprawny.  

 

3. Parametry i wyposażenie samochodu. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako 

minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych: 

a. silnik Diesela o pojemności skokowej min 1900 cm3, o mocy min.175 KM, rodzaj  paliwa 

olej napędowy, 

b. 6 biegowa skrzynia biegów + bieg wsteczny, 

c. liczba drzwi: drzwi kierowcy po lewej stronie samochodu, drzwi tylne dwuskrzydłowe, 

drzwi wejściowe do autobusu przesuwne po prawej stronie z obniżonym stopniem, 

d. wymiary: długość od 7000mm do 8500, szerokość minimum 2000mm,  rozstaw osi 

minimum 4400mm, 

e. pojemność zbiornika paliwa od 75 do 90 litrów, 

f. emisja CO2 nie większa niż 280 g/km, 
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g. zużycie energii nie więcej niż 4,5 MJ/km, 

h. tylni napęd 

i. kolor nadwozia: biały lub granatowy, 

j. koła 18”, + tylne koła podwójne (ogumienie fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 

miesięcy). Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu, 

k. układ kierowniczy ze wspomaganiem, 

l. poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, szyba za fotelem kierowcy, 

m. system zapobiegania blokowaniu kół, system kontroli trakcji z wyłącznikiem, system 

zapobiegania poślizgowi kół napędowych, system stabilizacji toru jazdy, reflektory 

przeciwmgielne, układ hamulcowy dwuobwodowy, wspomaganie ruszania pod górę,  

n. czujniki parkowania przód i tył, 

o. elektrycznie otwierane szyby z przodu z systemem zabezpieczającym przed 

przytrzaśnięciem, 

p. gniazdo 12V oraz 2 uchwyty na kubki na tablicy rozdzielczej, 

q. dodatkowe ogrzewanie typu Webasto- powietrzne, 

r. klimatyzacja w przedziale kierowcy wraz z nawiewem w przedziale pasażerskim, 

s. Immobilizer, zdalnie sterowany centralny zamek pilotem oraz alarm antywłamaniowy, 

t. Radio DVD, głośniki, 

u. kierownica z regulacją położenia kierownicy w dwóch płaszczyznach, 

v. fotel kierowcy komfortowy resorowany z podłokietnikiem i zagłówkiem, 

w. w przedziale pasażerskim fotele z pasami bezpieczeństwa, pokryte tapicerką 

materiałową, podłoga pokryta antypoślizgową, oświetlenie sufitowe, półki na bagaż 

podręczny, szyby z izolacja termiczną przyciemnione, młoteczki do zbicia szyb 

ewakuacyjnych, luk dachowy ewakuacyjny, 

x. elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne, 

y. poręcz (uchwyt) ułatwiająca wejście do autobusu, 

z. szyba przednia podgrzewana, 

aa. tachograf. 

 

4. Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich: 

a. pasy do mocowania szyn podłogowych, pasy do bezpieczeństwa dla osób na wózkach,  

b. rampa najazdowa wewnętrzna. 

 

5. Dodatkowe wyposażenie: apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt 

ostrzegawczy, pełnowymiarowe koło zapasowe, 2 gaśnice, zestaw podstawowych narzędzi 

naprawczych, linka holownicza. 

 

6. Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdu: 

a. Wykonawca zapewni odbiór pojazdu w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w 

Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew lub za zgoda Zamawiającego w siedzibie 

Wykonawcy. 
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b. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terenie województwa łódzkiego. 

c. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: karta 

pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane 

prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony 

w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin), 

d. Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe 

wyposażenie co najmniej 24 miesiące. Gwarancja na powłokę lakierniczą, co najmniej 

36 miesięcy. Gwarancja na perforację blach nadwozia, co najmniej 144 miesiące (12 

lat). 


