
Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 

Przedmiot zamówienia: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  

dla OOR w Jadownikach Mokrych” 

 

Lp. PARAMETRY TECHNICZNE AUTOBUSU WYMAGANE DANE 
 

1. Rok produkcji  2020 r. 
fabrycznie nowy 

2. Liczba miejsc:  16 pasażerów  (w tym 1 osoba 
na wózku inwalidzkim) + 1 

kierowca (razem: 17) 

3. Kolor:  
 

do uzgodnienia 

4. Rodzaj silnika:  
 

Diesel (ON)  
Euro 6 

5. Skrzynia biegów:  
 

automatyczna 

6. Moc silnika:  
 

min. 190 KM 

7. Pojemność silnika:  
 

min. 2900 ccm 

8. Zbiornik paliwa:  min. 90 l 

9. Tonaż:  
 

5.3 t 

10. Długość pojazdu:  
Rozstaw osi:  
 

min.7300 mm 
min. 4300 mm 

11. Siedzenia przestrzeni pasażerskiej: 
 

-turystyczne komfortowe fotele 
z regulacją oparcia, wykonane 
w eko-skórze łatwej do 
utrzymania czystości  
-siedzenia wyposażone w: 
rączki, siateczki, trzypunktowe 
pasy bezpieczeństwa, 
podłokietniki, wyprofilowane 
zagłówki, 
-fotele zamontowane na 
płaskiej podłodze z systemem 
szynowym umożliwiającym 
demontaż foteli oraz 
mocowanie pasów i uchwytów 
na wózek inwalidzki,  
specjalny system szybko-
złączek NMI do łatwego 
wypinania i przemieszczania 
foteli – 2 szt. foteli 



12. Przeszklenie pojazdu: szyby boczne: podwójne, 
termiczne, przyciemniane, w 
miejscach fabrycznych 

13. Klimatyzacja dla przedziału pasażerskiego: 
 

-niezależna klimatyzacja 
dachowa (z osobnym 
kompresorem) rozprowadzona 
indywidualnie dla wszystkich 
pasażerów w półkach, 
sterowanie panelem 
climatronic z kokpitu kierowcy, 
wydajność klimatyzacji o mocy 
min. 10 kW 

14. Oświetlenie: -indywidualne panele 
oświetleniowe dla wszystkich 
pasażerów (nad głową), 
 -oświetlenie LED w listwach 
wejściowych do pojazdu,  
-oświetlenie postojowe LED 
przestrzeni pasażerskiej - 
halogeny sufitowe przez cała 
długość pojazdu,  
-nocne oświetlenie LED w 
przestrzeni pasażerskiej 

15. Elementy bezpieczeństwa: 
 

· podłoga antypoślizgowa, 
wodoodporna PCV na całości 
pojazdu 
· młotki bezpieczeństwa 4 szt. 
· szyberdach wentylacyjny 
pełniący role wyjścia 
awaryjnego 
· oznaczenie pojazdu w naklejki: 
przewóz osób 
niepełnosprawnych, wyjścia 
awaryjne, zapięcie pasów 
bezpieczeństwa 
· tylne drzwi z funkcją 
awaryjnego otwierania poprzez 
uchwyt bezpieczeństwa, drzwi 
wyposażone w dodatkowe 
teleskopy wspomagające 
otwieranie 
· ergonomiczne uchwyty 
wejściowe po lewej i prawej 
stronie w drzwiach przednich 

16. Multimedia:  -radio 2DIN z wyświetlaczem 
dotykowym i funkcjami: cd, 
mp3, usb, wzmaczniacz oraz 
mikrofon na kablu 
-kamera cofania z funkcją 
wyświetlania w radiu 2DIN 
 -nagłośnienie przestrzeni 



pasażerskiej w indywidualnych 
panelach dla każdego z 
pasażerów 
-przyciski do sterowania 
światłem przestrzeni 
pasażerskiej w kabinie kierowcy 
-3 szt. specjalnych przycisków 
komunikacji wózka 
inwalidzkiego z kierowcą (1x na 
zewnątrz oraz 2x 
w środku – strefa wózka 
inwalidzkiego) ponadto 
informacja dźwiękowa oraz 
świetlna dla kierowcy 

17. Przestrzeń na bagaż: -półki turystyczne po obu 
stronach pojazdu wyposażone 
w indywidualne panele dla 
każdego z pasażerów, 
sterowanie w panelach: 
nawiewem klimatyzacji, 
głośnikami,  punktowym 
oświetleniem do czytania, 
-wieszaki ubraniowe na 
słupkach okiennych 

18. Funkcjonalne elementy: -tapicerka wnętrza w 
przestrzeni pasażerskiej eko-
skóra oraz miękki materiał z 
ozdobnym wzorem, 
- izolacja pojazdu termiczna 
oraz akustyczna, 
- ergonomiczne dwu stopniowe 
wejście na pokład pojazdu 

19. Dodatkowe elementy: -rampa najazdowa dla wózka 
inwalidzkiego z wspomaganiem 
otwierania poprzez specjalne 
teleskopy zainstalowana w 
tylnej części pojazdu 
-komplet pasów 
bezpieczeństwa oraz mocowań 
wózka inwalidzkiego 



20. Wyposażenie pozostałe: 
Oś przednia wzmocniona 
Aktywny asystent układu hamulcowego 
Funkcja HOLD  
Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna, 
Stabilizacja poziom II 
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach 
Nadwozie pojazdu z wysokim dachem 
Asystent ruszania na wzniesieniu 
Wyjście sygnałowe dla zabudowywaczy 
Włącznik główny instalacji elektrycznej 
Panel przełączników 
Akumulator AGM 12 V 92 Ah  
Przygotowanie do montażu modułu PSM 
Podłączenie elektry. dla dodatkowych odbiorników 
Przyg. elektryczne dla tylnego głośnika  
Ułatwienie rozruchu  
Pomoc w razie awarii 
Lusterko wsteczne wewnętrzne 
Lusterka zewn. podgrzewane i regulowane elektr. 
Półka nad przednią szybą 
Schowek pod deską rozdzielczą 
Dodatkowe ogrzewanie wodne 
Sterowanie tachografem z przodu pod podsufitką 
Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem 
Dogrzewacz elektryczny PTC 
Klimatyzacja 
Szybkościomierz ze skalą w kilometrach 
Sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy 
Wskaźnik temperatury zewnętrznej 
Asystent bocznego wiatru 
Inteligentny tachograf 
Czujnik deszczu 
Moduł komunikacyjny z kartą SIM 
Asystent utrzymania pasa ruchu 
Filtr paliwa z separatorem wody 
Lampy przeciwmgielne z funk. doświetlania 
zakrętów 
Automatyczny układ włączania świateł 
Boczne światła sygnalizacyjne 
Trzecie światło hamowania 
Adaptacyjne światła stop 
Alternator 14 V / 200 A 
Ogranicznik prędkości (100 km/h) WE 
Funkcja ECO Start-Stop 
Wersja silnika Euro VI 
Tempomat 
Dodatkowe koło pasowe (sprężarka klimatyzacji) 
Chlapacze przednie 
Chlapacze tylne 
Wzmocnienie podłużnicy 
Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy 
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Koło zapasowe 
Opony bez wyboru producenta 
Ogumienie 205/75 R16 C 
Opony letnie 
Opony o zmniejszonym oporze toczenia 
Stalowe obręcze 5,5 J x 16 
Podłokietnik dla siedzenia kierowcy 
Obniżona skrzynka fotela kierowcy 
Poduszka powietrzna kierowcy 
Siedzenie kierowcy komfortowe, hydrau. 
resorowane 
Drzwi tylne dwuskrzydłowe 270 stopni 
Tabliczki i dokumentacja w języku polskim 
Klin pod koła 
Podnośnik samochodowy hydrauliczny 
Gaśnica 
Apteczka 
Centralny zamek z alarmem sterowany z pilota 
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21. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej / 
Dokumenty homologacyjne (Certyfikaty): 

wszystkie niezbędne wymagane 
przepisami homologacje i 
dokumenty dopuszczające do 
ruchu, Certyfikaty EU, w tym 
homologacja II etapu 
producenta zabudowy na 
autobus w wersji 16+1 z 
możliwością przewozu osoby 
na wózku inwalidzkim, 

22. Gwarancja: -mechaniczna  – min. 2 lata bez 
limitu km 
-na powłokę lakierniczą – min. 
3 lata bez limitu km 
-na perforację nadwozia – min. 
8 lat bez limitu km. 

 


