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Parametry techniczne i wyposażenie autobusów 

 

Umowa przewiduje dostawę 2 autobusów, z których: 

 co najmniej jedendostosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych, co oznacza, żew 

autobusie będzie możliwośd(w oparciu o windę,rampę lub wysuwany lub odkładany podest) 

wygodnego umieszczania w nim wózków inwalidzkichlub dziecięcych oraz miejsce do ich kotwiczenia, 

 każdy z autobusów dostosowany będzie do bezpiecznego przewozu rowerów, nie uszczuplającego 

przestrzeni dla pasażerów, np. poprzez zastosowanie stelaża do przewożenia rowerów(minimum 4 

szt.)umieszczonego z tyłu autobusu. 

 

L.p. Parametr Wymaganie 

1 Wymiary 

 długośd do 13 m,  

 szerokośd do 2,55 m, 

 wysokośd do 3,4 m (wraz z urządzeniami na dachu) 

 dwuosiowy; 

2 Pojemnośd 

Min. 50 miejsc w tym: 

 min. 25 siedzących, w tym maksymalnie 2 składane 

 1 miejsce dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego (wymiary miejsca przeznaczonego 
na wózek muszą pozwolid na swobodny manewr przy wjeździe wózka do autobusu 
oraz przy wyjeździe z niego) 

3 Nadwozie 

 szkielet wykonany z profili ze stali odpornej na korozję zapewniających odpowiednią 
wytrzymałośd na skręcanie i zginanie, dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnieściany 
wewnętrzne i sufit izolowane termicznie i akustycznie, wykonane z tworzywa sztucznego 
odpornego na wilgod i mycie mechaniczne, 

 poszycia ścian, sufit, szyby, ścianki osłonowe przy drzwiach, obudowa silnika, nadkola, 
siedzenia pasażerskie i inne elementy zabezpieczone przed wymalowaniem graffiti, 
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4 Drzwi 

 przynajmniej 2 pary drzwi, 

 sterowane automatycznie z kabiny kierowcy, otwierane niezależnie, z możliwością 
otwarciawszystkich drzwi jednocześnie, 

 z uchwytami wejściowymi, bez poręczy dzielących, umożliwiające swobodny dwustronny 
ruch pasażerów, 

 w przypadku autobusu umożliwiającego przewóz osób niepełnosprawnych: przynajmniej 
jedne drzwi, przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki lub dziecięcy, o szerokości 
efektywnej co najmniej 900 mm, umożliwiające swobodne przemieszczenie wózka 
inwalidzkiego lub dziecięcego windą lub przez rampę. 

 zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy i uniemożliwiające jazdę 
przy otwartych drzwiach (poza sytuacjami awaryjnymi), 

 wejście do pojazdu oświetlone w czasie otwarcia drzwi, 

 wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera 
przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu) nie blokujący ich zamknięcia 
przy całkowitym napełnieniu pojazdu pasażerami, 

 każde drzwi wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie w momencie 
otwarcia drzwi i świecące w sposób ciągły aż do momentu całkowitego zamknięcia drzwi; 
akustyczny sygnał ostrzegawczy przed zamknięciem drzwi, uruchamiany w sposób 
automatyczny na ok. 1-3 sekund przed zamknięciem– z możliwością regulacji czasu 
sygnału, 

 drzwi przednie wyposażone w zamek na klucz z zewnątrz pojazdu, a pozostałe drzwi muszą 
zapewniad możliwośd ryglowania ich od wewnątrz, 
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5 Podłoga 

Udział obniżonej podłogi (nie większej niż 350 mm od poziomu drogi) zgodnie z ofertą 
Wykonawcy w autobusie 1, oznaczenie id. autobusu: 

 

 100% obniżonej podłogi; 

 obniżona podłogaobejmujeco najmniej częśd przy dwóch wejściach (drzwiach), w tym 
częśd przeznaczoną na wózki inwalidzkie i dziecięce; 

 obniżona podłogaobejmujeco najmniej częśd przy jednym wejściu (drzwiach), 
przeznaczoną na wózki inwalidzkie i dziecięce; 

 autobus bez obniżonej podłogi; 

(niepotrzebne skreślid) 

 

Udział obniżonej podłogi (nie większej niż 350 mm od poziomu drogi) zgodnie z ofertą 
Wykonawcy w autobusie 2, oznaczenie id. autobusu:, 

 

 100% obniżonej podłogi; 

 obniżona podłoga obejmuje co najmniej częśd przy dwóch wejściach (drzwiach), w tym 
częśd przeznaczoną na wózki inwalidzkie i dziecięce; 

 obniżona podłoga obejmuje co najmniej częśd przy jednym wejściu (drzwiach), 
przeznaczoną na wózki inwalidzkie i dziecięce; 

 autobus bez obniżonej podłogi; 

(niepotrzebne skreślid) 

 

 podłoga wykonana z płyty wodoodpornej, pokryta wykładziną antypoślizgową w 
kolorze szarym, zgrzewana na łączeniach i wykooczona listwami ozdobnymi, łatwo 
zmywalna, dostosowana do mycia wodą, 

 

Przy wysokości podłogi do 350 mm: 

 przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki pochylnia (podest 
odkładany lub wysuwany) o minimalnej nośności 300 kg, umożliwiającawjazd i wyjazd 
wózka inwalidzkiego lub dziecięcego, zarówno z poziomu powierzchni drogowej, jak i 
z poziomu krawężnika.W przypadku autobusów niskopodłogowych lub 
niskowejściowych, udogodnienia dla niepełnosprawnych (pochylnia i miejsce do 
kotwiczenia wózka) powinny zostad zapewnione w każdym autobusie. 

 

Przy wysokości podłogi powyżej 350 mm: 

 przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki autobus powinien 
zostad wyposażony w windę o minimalnej nośności 300 kg, umożliwiająca wjazd i 
wyjazd wózka inwalidzkiego lub dziecięcego, zarówno z poziomu powierzchni 
drogowej, jak i z poziomu krawężnika. W przypadku autobusów wysokopodłogowych, 
udogodnienia dla niepełnosprawnych (winda i miejsce dla kotwiczenia wózka) 
powinny zostad zapewnione co najmniej w jednym autobusie. 
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6 
Siedzenia 
pasażerskie 

 wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym z możliwością demontażu 
i ponownego montażu,  

 z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, obłożone wykładziną tapicerowaną, nie palną, 
odporną na ścieranie i zabrudzenia, łatwą do utrzymania czystości; kolorystyka do 
uzgodnienia z Zamawiającym, 

 dozwolone fotele typu turystycznego, 

 wyposażone w uchwyty od strony przejścia dostępne dla pasażerów na miejscach 
stojących, 

7 

Poręcze 
i słupki 
w przestrzeni 
pasażerskiej 

 zamocowane w sposób trwały i bezpieczny, wykonane ze stali nierdzewnej, 

 poręcze poziome na wysokości umożliwiającej pasażerom wygodnie z nich korzystanie, 
wyposażone dodatkowo w ergonomiczne uchwyty, zamontowane w sposób 
uniemożliwiający przesuwanie się w czasie jazdy 

8 Wentylacja 

 naturalna wykorzystująca okna boczne i/lub szyberdachy,wraz z systemem wyciągowo-
nadmuchowym realizowanym przez wentylatory z regulacją prędkości zamontowane w 
przestrzeni pasażerskiej, 

 układ wentylacji wraz z układem ogrzewania i klimatyzacji muszą przeciwdziaład roszeniu 
na suficie autobusu oraz na szybach autobusu. 

9 Ogrzewanie 

 całopojazdowe, konwektorowe, zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie całego 
wnętrza autobusu niezależnie od pracy silnika, powinno zapewnid utrzymanie temperatury 
minimum + 10

0
 C przy temperaturze zewnętrznej, równej -15

0
 C, 

 nawiew ciepłego powietrza na przednią szybę autobusu sterowany przez kierowcę lub 
działający automatycznie z możliwością ustawiania ciepłego lub niepodgrzanego nawiewuz 
systemem szybkiego odparowania i osuszania, 

 podgrzewane lub wyposażone w inny system szybkiego odparowania i osuszania szyby 
boczne oraz szyby przednich drzwi odpowiedzialne za zapewnienie pełnej widoczności dla 
kierowcy, 

10 Klimatyzacja 
 klimatyzacja strefowa z podziałem na kabinę kierowcy i przestrzeo pasażerską, regulowana 

oddzielnie. 

11 Szyby 

 szyba przednia, panoramiczna, pełna lub dzielona, 

 szyby w oknach w przestrzeni pasażerskiej, pojedyncze, przyciemniane min.50% 
przepuszczalności światła (niedozwolone jest użycie folii przyciemniającej). 

12 
Przyciski 
sygnalizacyjne 

 co najmniej jeden przycisk wewnętrzny „STOP” przy każdych drzwiach wewnątrz 
przestrzeni pasażerskiej, wraz z sygnalizacją dźwiękową iświetlną, informującą kierowcę o 
konieczności zatrzymania pojazdu, 

 dźwięk dla kierowcy krótki i nieuciążliwy, 

 funkcja „przystanek na żądanie” uruchamiana przyciskiem przy każdych drzwiach 
wywołującasygnalizację dźwiękowa i świetlna dla kierowcy o zamiarze wysiadania przez 
pasażera wybranymi drzwiami. 
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13 
Kabina 
kierowcy 

Kabina wyposażona w: 

 fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym lub hydraulicznym i pełną regulacją 
bezstopniową, wyposażony w podłokietniki i zagłówek, 

 rolety przeciwsłoneczne na szybach przedniej i bocznej; dopuszcza się zastąpienie 
rolet osłoną przeciwsłoneczną, jeżeli zabezpieczy ona skutecznie kierowcę przed 
działaniem promieni słonecznych, 

 telefoniczny system głośnomówiący oraz uchwyt nie zasłaniający widoczności 
kierowcy, umożliwiający zainstalowanie w pojeździe telefonu typu smartfon i 
podłączenie go do systemu głośnomówiącego, wraz z dostępem do prądu przy 
pomocy wtyku usb lub z dostępem do gniazdka samochodowego,  

 ramię z mocowaniem podkładki wielkości formatu A5 z klipsem przytrzymującym na 
dokumenty papierowe (np. rozkład jazdy), z indywidualnym oświetleniem, 

 radioodbiornik do użytku przez kierowcę, 

 instalacja nagłaśniająca (mikrofon w kabinie kierowcy i głośniki w przestrzeni 
pasażerskiej) umożliwiająca przekazywanie informacji pasażerom, 

14 Oświetlenie 
 oświetlenie wnętrza pojazdu w technologii LED, barwa ciepła poniżej 3000 Kelwinów, 

 niezależne oświetlenie przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy 

15 
Lusterka 
kierowcy 

 co najmniej 3 lusterka (zewnętrzne lewe, zewnętrzne prawe oraz wewnętrzne 
zamontowane nad przednią szybą) zapewniające widocznośd wzdłuż osi pojazdu, o dużym 
polu widzenia, zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane. 

16 Napęd 

Silnik spalinowy diesla z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą, o mocy co najmniej 
185 KM, spełniającym wymogi normy Euro 6 w zakresie zużycia energii (dla rocznego cyklu 
użytkowania pojazdu) oraz emisji zanieczyszczeo gazowych i pyłowych oraz czystości spalin o 
wartościach nie większych, niż: 

 emisja dwutlenku węgla: 0,50 g/km 

 emisja węglowodoru: 0,05 g/km 

 emisja tlenków azotu: 0,08 g/km 

 emisja cząstek stałych: 0,005 g/km 

17 
Skrzynia 
biegów 

Manualna, automatyczna lub półautomatyczna z liczbą biegów nie mniej niż 6 oraz bieg 
wsteczny. 

18 
Układ 
chłodzenia 

Chłodzenie cieczą. 

19 
Układ 
hamulcowy 

 układ hamulcowy dwuobwodowy, 

 hamulce tarczowe na obu osiach, wyposażone co najmniej w ABS, ASR i ESP, automatyczna 
kompensacja luzu elementów ciernych, 

 hamulec postojowy, 

 hamulec przystankowy - uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi przy prędkości 
mniejszej niż 5 km/h i uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami. 

20 
Układ 
kierowniczy 

 ze wspomaganiem, 

 kolumna kierownicy posiadająca możliwośd regulacji wysokości. 
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21 
Koła i 
ogumienie 

 koła wyważone, 

 na tylnej osi koła podwójne, na kołach wewnętrznych przedłużane wentyle, 

 opony jednego producenta i typu (jednakowej konstrukcji na osi),  

 radialne, bezdętkowe, zimowe, homologowane według Regulaminu nr 54 Europejskiej 
Komisji Gospodarczej (EKG) ONZ (Dz. Urz. UE L 183/41), 

 dodatkowy komplet opon letnich. 

22 
Oznaczenia 
pojazdów 

 pojazdy pomalowane w kolorach RAL po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 malowanie wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu 
autobusów w myjniach mechanicznych wieloszczotkowych, 

 szczegółowy schemat malowania i oznakowania autobusów (herb Gminy Głuszyca, 
oznaczenie nr taborowych i umiejscowienia piktogramów) przygotowuje Wykonawca na 
podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego), 

 na nadwoziu oraz wewnątrz autobusu należy umieścid naklejki wymagane przepisami oraz 
wymagane przez wewnętrzne regulaminy Zamawiającego; kształt naklejek w formie 
kwadratu o boku 13 cm. Naklejki w formie białych piktogramów na niebieskim tle. Wzory 
piktogramów i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 

 malowanie w barwy Gminy Głuszyca (czerwony - ral 3020 , niebieski ral 5012) – ostateczna 
forma malatury do uzgodnienia z zamawiającym. 

23 

Oznakowanie 
elementów 
pojazdu oraz 
elementów 
przestrzeni 
pasażerskiej 

Należy oznaczyd: 

 drzwi przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki i dziecięcy oraz rower 
oznaczone, jako do wprowadzania i wyprowadzania wózków inwalidzkich i 
dziecięcych, 

 wyjście awaryjne, 

 stopnie wejściowe oraz stopnie wewnątrz pojazdu oznakowane kolorem żółtym 
ostrzegawczym, 

 miejsce dla wózka z osobą niepełnosprawną lub dla wózka z dzieckiem, 

 przyciski otwierające drzwi dla osoby niepełnosprawnej, 

 miejsce siedzące dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby starszej, dla kobiety w ciąży, 
itp. 

24 
Informacja 
pasażerska 

 zamykany płaski kaseton z przeznaczeniem na umieszczenie w nim schematu całej 
komunikacji gminnej, cennika i regulaminów; wymiary i lokalizacja kasetonu do 
uzgodnienia z Zamawiającym 



SIWZ – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

---------------------------------------------------- 
(Parafy) 

SIWZ – postępowanie nr …………. 
Dostawa2 sztuk autobusów 

Strona 7 z 8 

L.p. Parametr Wymaganie 

25 

Tablice 
kierunkowe 
zewnętrzne, 
sterowane 
automatyczni
e z kabiny 
kierowcy, z 
preinstalowa
nymi 
nazwami 
kierunków i 
numerów linii 
do ustalenia z 
Zamawiający
m. 

Tablica kierunkowa przednia: 

 wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca 
numer linii oraz kierunek jazdy, dwurzędowa, odporna na uszkodzenia oraz warunki 
atmosferyczne, 

 tablica powinna byd zamontowana w sposób nie zasłaniający widoczności kierowcy i 
nie powodująca odblasków w szybie przedniej utrudniających kierowanie autobusem. 
Dopuszczalne jest rozwiązanie, gdy tablica znajduje się wewnątrz autobusu, jak i w 
osobnej, wydzielonej części nad szybą przednią, 

 pole do wyświetlania informacji tekstowej minimum 150 mm w pionie oraz 1100 mm 
w poziomie, z największą dopuszczalną odległością pomiędzy punktami świetlnymi 9 
mm. 

 możliwośd wyświetlania tekstów w formie statycznej, przesuwania oraz slajdów, 

 kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła do uzgodnienia z Zamawiającym, 

 dozwolone jest zamontowanie przedniego wyświetlacza kierunkowego w wydzielonej 
części nad szybą przednią, w takim przypadku szyba przed wyświetlaczem musi byd 
zabezpieczona przed zaparowaniem i oszronieniem (np. podgrzewana) 

26 

Tablica kierunkowa boczna: 

 wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca 
numer linii oraz kierunek jazdy, dwurzędowa, odporna na uszkodzenia oraz warunki 
atmosferyczne, 

 powinna byd umieszczona po prawej stronie autobusu za przednimi drzwiami, w 
wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, 

 pole do wyświetlania informacji tekstowej minimum 150 mm w pionie oraz 600 mm w 
poziomie, z największą dopuszczalną odległością pomiędzy punktami świetlnymi 9 
mm. 

 możliwośd wyświetlania tekstów w formie statycznej, przesuwania oraz slajdów, 

 kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła do uzgodnienia z Zamawiającym, 

27 

Tablica kierunkowa tylna: 

 wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca 
numer linii, odporna na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, 

 powinna byd umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej 
części tylnej szyby, 

 pole do wyświetlania informacji minimum 150 mm w pionie oraz minimum 150 mm w 
poziomie, z największą dopuszczalną odległością pomiędzy punktami świetlnymi 9 
mm. 

 możliwośd wyświetlania tekstów w formie statycznej, 

 kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła do uzgodnienia z Zamawiającym 

28 

Aktualizacja danych: 

Wykonawca udostępni nieodpłatnie odpowiednie narzędzia (interfejs/oprogramowanie) 
wraz z przeszkoleniem z obsługi dwóch osób w siedzibie Zamawiającego, umożliwiające 
samodzielne programowanie treści tablic. 
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29 
System 
monitoringu 
wizyjnego 

 kamera rejestrująca drogę z tyłu pojazdu co najmniej do 10 m za nim, o czułości co 
najmniej 0,1 luxa oraz rozdzielczości min. 1280x720 pikseli pełniąca funkcję kamery 
cofania, nie wymaga się zapisu obrazu wideo. 

 wyświetlacz zamontowany w kabinie kierowcy, min 100 mm w pionie oraz min 150 
mm w poziomie, wyświetlający obraz z kamery cofania (rozdzielczośd co najmniej 
1280x720).. 

30 
Wyposażenie 
dodatkowe 

 gaśnice proszkowe (po 4 kg) co najmniej 2 szt.: jedna gaśnica w kabinie kierowcy, druga 
wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy, 

 młotki bezpieczeostwa do stłuczenia szyb; liczba i rozmieszczenie młotków zgodnie 
z dyrektywą 2001/85/EC Parlamentu Europejskiego i Rady, 

 co najmniej dwa komplety kluczy do wszystkich zamków zastosowanych w pojeździe, 

 apteczka, 

 koło zapasowe przeznaczone do składowania u Zamawiającego, 

 reflektory przeciwmgłowe przednie,  

 światła do jazdy dziennej LED lub żarówkowe zintegrowane w lampie głównej, 

 tachograf elektroniczny wraz z wyprowadzoną i przygotowaną instalacją, wyposażony w 
funkcję „jazda bez karty”, 

 kliny do blokowania kół 2 szt., 

 zaczep holowniczy przedni 

 trójkąt ostrzegawczy 

 stelaż dla bezpiecznego przewozu co najmniej 4 rowerów nie uszczuplający przestrzeni dla 
pasażerów, 
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