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Załącznik Nr 6 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu  4 

sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej 

marki.  

2. Rok produkcji autobusów musi pokrywać się z rokiem dostawy.  

3. Autobusy mają być jednej marki i w danym typie identyczne pod względem 

konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego (silnik, 

skrzynia biegów, osie – rodzaj i typ zawieszenia, za silnik jednego typoszeregu uważa się 

silnik jednego producenta). 

4. Autobusy po pierwszym przeglądzie który może on być przeprowadzany przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Wymagania dotyczące spełnienia przepisów przez każdy autobus: 

a. Autobus spełnia wszystkie wymagania określone w Dziale III ustawy z dnia  

20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137 

z późn. zmianami) oraz odpowiada warunkom technicznym określonym  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst 

jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022  z późn. zmianami).  

b. Autobus posiada aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wraz z 

załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 

czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji 

typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub 

części (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1475). 

c. Autobus spełnia wymagania Dyrektywy UE nr 2001/85/WE z dnia 20 listopada 2001r. 

(Dz.U. L 042 z 13.02.2002r.) odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących 

pojazdów wykorzystywanych do przewozów pasażerów  i mających więcej niż 8 miejsc 

poza siedzeniem kierowcy. 

d. Autobus spełnia homologację EWG pojazdu odnoszącą się do palności materiałów 

konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów, uzyskana zgodnie z 
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warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 24 października 1995r. (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 1). 

e. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana 

przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia  

do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), 

Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia  

z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia 

Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej 

wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie 

tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

f. W dostawie udział towarów pochodzących z państw Członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorców przekraczała 50%.  
 

II. Warunki dotyczące leasingu: 

a) Leasing operacyjny z opcją wykupu, 

b) Waluta w polskich złotych, 

c) Opłata wstępna dotycząca leasingu operacyjnego autobusów – ok. 5% wartości zamówienia, 

d) Okres finansowania: 59 miesięcy + wykup w 60 miesiącu, 

e) Wartość wykupu przedmiotu leasingu  w 60 miesiącu trwania umowy wynosi 5% wartości 

przedmiotu zamówienia, 

f) Raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania, skalkulowane przy zastosowaniu 

kosztu zmiennego opartego na stawce referencyjnej WIBOR – 1M z dnia publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu. 

g) Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie umowy weksel in blanco, 

h) Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez cały okres 

realizacji umowy leasingu w zakresie  ubezpieczenia OC, AC, NNW, przy czym ubezpieczenie 

nie stanowi składnika ceny, dopuszcza się ubezpieczenie we własnym zakresie przez 

Zamawiającego, 

i) Rejestracja i opłata rejestracyjna pojazdów jest obowiązkiem Wykonawcy i ponosi on opłatę 

rejestracyjną we własnym zakresie, 

j) Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych badań technicznych, 

k) Terminy płatności rat leasingowych będą określone w umowie leasingu, 
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l) Zamawiający akceptuje zawarcie przyszłej umowy leasingowej na wzorze istotnych 

postanowień przyszłej umowy przez wybranego wykonawcę zgodnie z postanowieniami 

niniejszej SIWZ. 

m) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru umowy leasingu wybranego Wykonawcy 

wraz z Ogólnymi Warunkami Leasingu, która w swej treści będzie zawierała istotne 

postanowienia umowy o których mowa w §19 SWZ, a szczegółowo opisane w niniejszym 

Załączniku do SWZ. Zamawiający dopuszcza również, aby wzór stanowiący integralną część 

SWZ był umową w sprawie zamówienia publicznego i miał pierwszeństwo stosowania przed 

dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. 

Zastrzeżeniem jest, że umowa regulująca wszystkie kwestie związanych z prawidłowym 

przebiegiem leasingu musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

II. Prawo opcji: 
 

W ramach niniejszej umowy Zamawiający, zastrzega sobie uprawnienie do skorzystania z 

prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej: 

    a) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części;    

    b) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem   

        Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji    

        nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w   

        stosunku do Zamawiającego; 

    c) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po  

        uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa   

        opcji skorzystać, zawierającego liczbę dostawy w formie leasingu operacyjnego z   

        opcją wykupu dodatkowych autobusów miejskich w ramach przedmiotowego  

        uprawnienia Zamawiającego; 

    d) Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż  

        12 miesięcy od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy; 

    e) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same  

        jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający  

        zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z ofertą opcji  

        określoną w Formularzu ofertowym (zał. nr 1), oraz niezmienne w całym okresie  

        realizacji umowy; 

    f) Przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może  

        obejmować dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu  

        dodatkowych autobusów miejskich w maksymalnej liczbie do 4 szt.; 
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    g) Zamawiający zastrzega, że ilość dostawy w formie leasingu operacyjnego z opcją  

        wykupu dodatkowych autobusów miejskich przewidziana w ramach prawa opcji  

        jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od  

        potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy; 

    h) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 18  

        miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. 

IV. Wymagania dotyczące parametrów technicznych: 
1. Opis podstawowych parametrów technicznych: 

Lp. Cecha, parametr 

1. Wielkość  
długość od 11,8 do 12,2 m,   

szerokość całkowita do 2,55 m,  

wysokość całkowita do 3,2 m.  

2. 
Liczba miejsc do przewozu 

pasażerów 
ogółem: minimum 85, w tym minimum 27 

siedzących  miejsc pasażerskich (bez kierowcy).  

3. Liczba drzwi pasażerskich troje, w układzie 2-2-2. 

4. Podłoga  

100% niska podłoga wzdłuż całego ciągu 

komunikacyjnego wewnątrz autobusu, wszystkie 

drzwi bezstopniowe. 

5. Liczba osi dwie. 

6. Dopuszczalna masa całkowita  min. 18 000 kg. 

7. Silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym normę 

EURO-6.  

8. Skrzynia biegów automatyczna ze zintegrowanym retarderem.  

 

2. Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania mają gwarantować co najmniej 

10 lat eksploatacji przy założeniu średnio 60.000 km rocznego przebiegu. Oferowane  

w niniejszym postępowaniu autobusy muszą być pojazdami znajdującym się aktualnie  

w ciągłej produkcji seryjnej producenta. Nie dopuszcza się pojazdów prototypowych  

i przedseryjnych.  

3. Zamawiający wymaga zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu i wariantu 

pojazdu, w rozumieniu definicji zawartych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie 

homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia 

lub części (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1475) oraz zgodności  
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z autobusem oferowanym w zakresie typu podstawowych zespołów układu napędowego  

i zespołów jezdnych. 

V. Warunki gwarancji: 
 

1.  Na  każdy autobus udzielona zostanie Zamawiającemu gwarancja  zgodna z warunkami    

     oferty : 

a) Na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych nadwozia – 10 lat , 

b) Na powłokę lakierniczą – 60 miesięcy. 

c) Na autobus – 36  miesiące (lub przebieg 200 tys. km), licząc od daty przekazania 

autobusu 

d) Z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski 

klinowe, klocki hamulcowe, okładziny klocków hamulcowych.  

2. Gwarancja na opony, akumulatory oraz wyposażenie takie jak np. tablice kierunkowe, 

kasowniki, klimatyzatory itp. zgodna z gwarancją udzieloną przez dostawców tych 

elementów. 

VI. Wymagania dotyczące kompletacji: 

Lp. Zespół, instalacja Wymagania 

1.  Silnik − o zapłonie samoczynnym spełniający normę EURO-6, 

− moc silnika: od 230 do 260 kW,   

− pojemność skokowa silnika: od 9,0 dm3 do 12,0 dm3  

− osłona antyhałasowa wokół silnika i skrzyni biegów ze 

zdejmowaną pokrywą podłogową, 

− filtr powietrza typu suchego ze wskaźnikiem zabrudzenia,  

− w komorze silnika blokada uruchomienia silnika przy otwartej 

pokrywie, 

− komora silnika wyposażona w czujnik pożarowy z sygnalizacją 

ostrzegawczą na pulpicie kierowcy oraz sygnalizacją dźwiękową 

w przestrzeni pasażerskiej, 

− komora silnika wyposażona w instalację samogaszącą, 

− detekcja pożaru liniowa hydropneumatyczna lub elektryczna, 

− przewód detekcji (wykrywania) pożaru nie może pełnić funkcji 

dostarczania/rozpylania środka gaśniczego, 

− środek gaśniczy rozpylany w komorze silnika za pomocą 

odpowiedniej ilości dysz. 

− system dający możliwość zadziałania po odłączeniu głównego 

źródła prądu w autobusie,  

Zużycie oleju napędowego wg testu SORT 2 opracowane przez 

International Association of Public Transport (UITP) a wykonane 

przez certyfikowaną jednostkę, z którego to świadectwa wynika 

maksymalne zużycie oleju napędowego nie większe niż 38,0 l/100km. 

1.1. Układ zasilania 

silnika 

− układ zasilania i silnik pojazdu dostosowany technicznie do 

zasilania paliwem ciekłym - olejem napędowym, 

− wyposażony w podgrzewany elektrycznie wstępny filtr 

odwadniający, 

− zbiornik paliwa wykonany z materiału odpornego na korozję: 

stalowy lub tworzywo sztuczne o pojemności: min. 300 l. 

1. Opis parametrów: 
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Lp. Zespół, instalacja Wymagania 

− wskaźnik zużycia paliwa na desce rozdzielczej. 

1.2. Układ chłodzenia 

silnika i 

ogrzewanie 

wnętrza autobusu 

− rury układu chłodzenia i ogrzewania wykonane z materiałów 

odpornych na korozję (miedź, mosiądz lub tworzywo)  

i termoizolowane, co najmniej w miejscach narażonych na 

działanie czynników zewnętrznych, 

− wyposażony w złączki z tworzywa silikonowego lub EPDM 

zaciskane opaskami ślimakowymi lub innymi gwarantującymi 

szczelność układu przez cały okres eksploatacji pojazdu, 

− wyposażony w układ sygnalizacji akustycznej i wizualnej - 

wskaźnik na desce rozdzielczej – w przypadku utraty cieczy 

chłodzącej, 

− konstrukcja chłodnicy powinna minimalizować zabrudzenie jej 

rdzenia, 

− ogrzewanie wnętrza autobusu wykorzystujące ciepło układu 

chłodzenia silnika i automatycznej skrzyni biegów, wspomagane 

agregatem grzewczym działającym po włączeniu w automatyce w 

funkcji temperatury czynnika grzewczego, 

− konstrukcja nagrzewnic umożliwiająca łatwe czyszczenie 

wymienników ciepła oraz ich „odcięcie” od układu chłodzenia 

silnika, silniki elektryczne dmuchaw zabezpieczone przed 

wilgocią i kurzem nanoszonym przez przepływające powietrze, 

− układ zasilania agregatu grzewczego w paliwo powinien być 

wyposażony w zawór odcinający, umieszczony przed filtrem 

paliwa, 

− układ chłodzenia napełniony płynem niskokrzepnącym na bazie 

glikolu etylenowego/bez azotynów/ zgodnie z normą PN-C-

40007:2000, 

− wymagane rozwiązanie zapewniające obsługę chłodnic bez ich 

demontażu z autobusu w celu ich przeglądu i konserwacji. 

2.  Skrzynia biegów − automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną,  

min. 4-zakresowa, 

− wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju 

na przystankach, 

− wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny sterowany 

pedałem hamulca, 

− dodatkowy przełącznik retardera pod kierownicą 

− do obsługi skrzyni biegów należy dostarczyć urządzenie (program 

licencjonowany + interfejs) umożliwiające dokonywanie 

diagnozy skrzyni biegów. 

3.  Oś przednia − zawieszenie niezależne lub zależne 

− oś wyposażona w centralny punkt smarny wyprowadzony do 

klapy bocznej nadwozia 

4.  Most napędowy − o przełożeniu minimalizującym zużycie paliwa i hałasu. 

5.  Układ kierowniczy − przekładnia mechaniczna z integralnym wspomaganiem 

hydraulicznym, 

− pełna regulacja położenia koła kierowcy (regulacja wysokości  

i pochylenia wraz z pulpitem, z możliwością zablokowania  

w wybranym położeniu), 
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Lp. Zespół, instalacja Wymagania 

− przyłącze diagnostyczne do badania wspomagania układu 

kierowniczego. 

6.  Instalacja 

pneumatyczna 

Obwód zasilania powietrzem wyposażony  m.in. w: 

− sprężarkę o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu 

miejskim, wyposażoną w urządzenie (zawór bezpieczeństwa lub 

inne rozwiązanie) zabezpieczające sprężarkę przed nadmiernym 

wzrostem ciśnienia w przypadku zatkania przewodu (przewodów) 

za sprężarką, 

− ogrzewany, sterowany automatycznie separator oleju, 

− podgrzewany osuszacz powietrza, 

− przewody oraz zbiorniki powietrza wykonane z materiałów 

odpornych na korozję: stopy aluminium, stal nierdzewna, stal 

zabezpieczona w procesie kataforezy malowana dodatkowo farbą 

antykorozyjną, 

− przyłącza diagnostyczne umożliwiające pełną ocenę stanu 

technicznego instalacji pneumatycznej układu hamulcowego, 

zawieszenia pojazdu, sterowania drzwi i pozostałych urządzeń 

pomocniczych. 

7.  Układ hamulcowy − hamulce tarczowe, 

− z automatyczną regulacją luzów i elektrycznym wskaźnikiem 

końcowego zużycia, 

− dodatkowo wyposażony w hamulec przystankowy załączany 

przez kierowcę przyciskiem i automatycznie po otwarciu 

dowolnych drzwi działający jako blokada jazdy do osiągnięcia 

prędkości 3km/h, działanie awaryjne hamulca połączone jest  

z sygnałem akustycznym lub sygnalizacją świetlną (czerwoną) na 

desce rozdzielczej, 

− system ABS i ASR lub EBS, 

− szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła 

sprężonego powietrza umieszczone w przedniej części pojazdu za 

zderzakiem przednim, 

− blokada uruchomienia autobusu podczas uzupełniania powietrza. 

8.  Zawieszenie − pneumatyczno - elektroniczny system regulacji wysokości 

i ciśnienia w miechach system ECAS, 

− funkcja „przyklęku” uruchamiana przez kierowcę w czasie 

postoju autobusu pozwalająca na obniżenie stopni wejściowych o 

co najmniej 60 mm – podniesienie pojazdu po zamknięciu 

wszystkich drzwi, 

− interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne  

umożliwiające pełną diagnozę systemu regulacji wysokości 

zawieszenia. 

9.  Układ elektryczny − oparty na szynie CAN, 

− instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, zabrudzeniem  

w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych, 

− instalacja elektryczna poprowadzona w tunelach pod dachem 

autobusu, 

− tablica elektroniki umieszczona w środku pojazdu w miejscu 

najmniej narażonym na skutki kolizji drogowej o dogodnym 
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Lp. Zespół, instalacja Wymagania 

dostępie bez konieczności demontażu stałych elementów 

wyposażenia, 

− złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny 

jak na schematach instalacji, 

− przyłącze do ładowania i rozruchu silnika z zewnętrznego źródła 

prądu, 

− główny wyłącznik prądu w komorze akumulatorów. 

10.  Ogrzewanie, 

wentylacja, 

klimatyzacja. 

1. Klimatyzacja dwustrefowa przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny 

kierowcy zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej 

obudowie: 

− sterowanie klimatyzacją za pomocą zintegrowanego panelu   

sterowniczego systemu ogrzewania z funkcją regulacji 

temperatury oraz systemem szybkiego odparowania i osuszania 

przedniej szyby autobusu, 

− z nadmuchem realizowanym przez zintegrowane urządzenie 

rozdziału nadmuchu zimnego powietrza za pomocą przewodów 

nawiewnych rozmieszczonych w odpowiednich punktach  

w przestrzeni pasażerskiej oraz nadmuchu ciepłego i zimnego 

powietrza w miejscu pracy kierowcy, posiadająca moc chłodząca: 

24 kW, 

− filtry klimatyzacji (wielokrotnego użytku).  

2. Ogrzewanie realizowane przez grzejniki konwektorowe  

i nagrzewnice wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika 

lub z niezależnego ogrzewania: 

− wyposażone w układ oszczędnościowy, który przy wyłączonym 

silniku automatycznie wyłącza wszystkie nagrzewnice  

w przestrzeni pasażerskiej i zachowuje funkcję pełnej regulacji 

wydajności nagrzewnicy czołowej, 

− moc nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie temperatury +10 do 

+15˚C przy temperaturze zewnętrznej -15˚C, 

− 3 nagrzewnice w przedziale pasażerskim, 

− dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy uwzględniająca 

nawiew powietrza w kierunku kończyn dolnych kierowcy,  

− regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów w sposób 

płynny w kabinie kierowcy i dwu stopniowy w przedziale 

pasażerskim , 

− Ogrzewanie oraz chłodzenie przedziału pasażerskiego 

realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), 

utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę. 

Dodatkowo ogrzewanie spalinowe zasilane olejem napędowym  

o mocy 30 kW i napięciu zasilania istniejącym w całym pojeździe. 

Agregat wyposażony w podgrzewaną dysze paliwową przy temp. 

poniżej 5oC. Dodatkowy zbiornik paliwa do zasilenia układu 

ogrzewania o pojemności min. 30 litrów z możliwością odczytu ilości 

paliwa na desce rozdzielczej. 
3. Wentylacja naturalna poprzez przesuwne lub uchylne górne 

części okien bocznych: min. 50% okien bocznych, z możliwością 

ryglowania mechanicznego, pokrywy dachowe zapewniające 
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prawidłową wentylację wewnątrz pojazdu: min. 2 elektryczne 

pokrywa dachowa. 

Interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne  

umożliwiające pełną diagnozę oraz naprawę systemu ogrzewania i 

klimatyzacji. 

11.  Nadwozie − samonośne o wzmocnionej konstrukcji, zabezpieczone 

antykorozyjnie i wykonane z materiałów zapewniających co 

najmniej 10 – letnią jego eksploatację bez napraw, 

− poszycie wewnętrzne ściany boczne, tylne, sufit izolowane 

akustycznie i termicznie, wykonane z materiałów gwarantujących 

kilkunastoletnią eksploatację, 

− bezstopniowe wejście w drzwiach pasażerskich – możliwość 

dodatkowego obniżenia poziomu stopni wejściowych o co 

najmniej 60 mm, antypoślizgowe, 

− wysokość pierwszego stopnia zewnętrznego od podłoża do 

podłogi przedziału pasażerskiego w świetle drzwi 320-340 mm - 

zgodnie z PN-S-47010, 

− siedzenia pasażerskie o ergonomicznym kształcie oraz odporne na 

akty wandalizmu, pokryte welurem o wyższej jakości (odporne na 

zabrudzenia, ścieranie i zniszczenia), 

− siedzące miejsca pasażerskie dostępne bezpośrednio z poziomu 

niskiej podłogi w ilości min. 8 sztuk, 

− przy II drzwiach  zabudowana, ręcznie rozkładana rampa 

najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, 

− wydzielone miejsce/zatoka o długości min. 1500 mm na przeciw II 

drzwi ze stanowiskiem do zamocowania wózka inwalidzkiego lub 

dziecięcego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa 

bezwładnościowego z możliwością zasygnalizowania kierowcy o 

zamiarze opuszczenia autobusu, 

− krawędzie stopni wejściowych oznaczone jaskrawym, żółtym 

kolorem, 

− pokrywy obsługowe zabezpieczone siłownikami przed 

samoczynnym zamykaniem, 

− szyba przednia dzielona lub niedzielona, klejona ze szkła 

wielowarstwowego, 

− przesuwne okno kierowcy, 

− wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa, w tym także 

szyba tylna dostępna dla pasażerów, 

− podłoga wielowarstwowa, klejona, wodoodporna, izolowana 

akustycznie i termicznie, pokryta gładką antypoślizgową 

wykładziną połączona za pomocą zgrzewania  

i z zastosowaniem klejonych listew wykańczających, 

− pokrywy podłogowe zapewniające izolację akustyczną 

i termiczną, 

− lustra zewnętrzne ogrzewane, sterowane elektrycznie ze 

stanowiska kierowcy, mają być składane ręcznie w sposób 

umożliwiający mycie potokowe autobusu na myjni 

wieloszczotkowej, 
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− dwa lusterka wewnętrzne z przodu przeznaczone do obserwacji 

wnętrza autobusu oraz lusterko kontrolujące przy II drzwiach, 

− autobus ma być wyposażony w reflektory przeciwmgłowe  

i światła do jazdy dziennej w technologii LED, 

− lampy tylne wykonane w technologii LED, 

− oświetlenie sufitowe przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy 

typu LED  

− punkty świetlne LED zamontowane na poręczach pionowych w 

przestrzeni pasażerskiej (na jednej wysokości wzdłuż całego 

autobusu), 

− zaczep holowniczy z przodu i z tyłu pojazdu, 

− w przestrzeni pasażerskiej należy zabudować ładowarki do 

urządzeń mobilnych (USB typu A, napięcie – 5V, moc –  

minimum 2A, gniazda oznakowane symbolem „USB”, 

podświetlane (kolor podświetlenia niebieski) w liczbie: 6 sztuk. 

12.  Drzwi pasażerskie − troje drzwi dwuskrzydłowych otwieranych do wewnątrz autobusu 

oraz posiadające poręcze dla pasażerów, których konstrukcja 

spełnia dodatkową funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich 

wypchnięciem przez pasażerów, szerokość drzwi min. 1200 mm, 

− drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy zamykany  

i otwierany z zewnątrz autobusu, drugie drzwi ryglowane od 

wewnątrz, 

− bezpośrednio nad górną krawędzią II i III drzwi zamontowana 

lampa zewnętrzna oświetlająca przestrzeń przed wejściem   

− szyba przedniego skrzydła pierwszych drzwi zespolona lub 

podgrzewana. 

13.  Sterowanie drzwi − sterowanie elektro-pneumatyczne podświetlanymi przyciskami na 

desce rozdzielczej, 

− niezależny system awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi  

z wewnątrz i zewnątrz pojazdu,  

− akustyczny i świetlny sygnał ostrzegawczy przy drzwiach 

uruchamiany przez kierowcę przed zamknięciem drzwi, 

− każde z drzwi wyposażone w układ rewersujący po napotkaniu 

oporu przy ich zamykaniu, 

− przyciski „stop” / z oznaczeniami w języku Braille’a, 

umieszczone na pionowych uchwytach (słupkach)  

z kontrolką na desce rozdzielczej, należy oznakować wszystkie 

przyciski w sposób umożliwiający odczyt dla osób 

niedowidzących, 

− do obsługi drzwi należy dołączyć oprzyrządowanie 

i oprogramowanie systemu sterowania drzwi (licencjonowany 

program diagnostyczny z interfejsem). 

14.  Kabina kierowcy − wydzielona typu półzamkniętego, klimatyzowana z okienkiem do 

sprzedaży biletów, zamykana na zamek patentowy, wyposażona 

otwory w szybie umożliwiające lepszą komunikacje z pasażerem 

− pełna regulacja pulpitu kierowcy wraz z kołem kierownicy, 

− deska rozdzielcza ze standardowym układem przycisków 

(klawiszy) niezależnie działających od siebie- ostateczny układ 

przycisków do ustalenia na etapie podpisania umowy, 



11 
 

Lp. Zespół, instalacja Wymagania 

− przycisk aktywacji (dezaktywacji) układu wypalania filtra DPF na 

lewym parapecie stanowiska pracy kierowcy (przycisk ten  

posiada zabezpieczenie przypadkowego włączenia), 

− fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją 

bezstopniową w zależności od indywidualnych potrzeb kierowcy, 

wyposażony w lewy podłokietnik, 

− wydajne ogrzewanie oraz przewietrzanie kabiny kierowcy 

z uwzględnieniem skutecznego nawiewu na szybę czołową, 

− osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy, dla strony lewej  

i przedniej o szerokości większej od połowy przedniego pola 

widzenia kierowcy, 

− uchwyt, podstawka (min. A-5) pod rozkład jazdy z lampką 

oświetlającą typu LED, załączane tylko oddzielnym 

wyłącznikiem przez kierowcę, 

− schowek przeznaczony na rzeczy osobiste kierowcy, 

− radioodbiornik, 

− przycisk bezpieczeństwa (alarmowy), 

− wieszak na ubrania kierowcy, 

− dodatkowe podwójne gniazdo do ładowania urządzeń mobilnych 

(moc: minimum 2A, USB typu A), 

− gniazdo zapalniczki 12 V. 

15.  Ogumienie − autobus wyposażony w ogumienie bezdętkowe (na tylnej osi 

bliźniacze), rozmiar kół identyczny na obu osiach, 

− dodatkowe osłony na nadkolach kół chroniące boki pojazdu przed 

nadmiernym zabłoceniem.  
 

16.  System 

automatycznego 

zliczania 

pasażerów   

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył autobusy w 

system zliczania potoków pasażerskich. Bramki będą działać w 

oparciu technologii sensorów podczerwieni. Sensory zainstalowane 

nad wszystkimi drzwiami pasażerskimi pojazdu, z funkcją 

umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wchodzących i 

wychodzących. Współpraca z komputerem pokładowym. System 

będzie funkcjonować w sposób niewymagający obsługi przez 

prowadzącego pojazd. Błąd pomiaru na poziomie 5 %. Zamawiający 

do analizy zgromadzonych danych systemu zliczania pasażerów 

otrzyma od Wykonawcy licencjonowane oprogramowanie 

dedykowane do tego celu. 

Oprogramowanie na podstawie zarejestrowanych danych będzie 

umożliwiać: 

− analizę potoków pasażerskich na przystankach: 

• tworzenie wykresów i tabel napełnienia na przystanku dla 

danej linii (wszystkie brygady) lub wszystkich linii 

przejeżdżających przez przystanek w danym zakresie godzin, 

lub całodzienne), 

− analizę potoków pasażerskich na linii: 

• tworzenie wykresów i tabel napełnienia na kursie, 

• tworzenie wykresów i tabel napełnienia na kursie wraz  

z zaznaczoną liczbą pasażerów wsiadających i wysiadających, 

• tworzenie wykresów i tabel napełnienia na danej brygadzie  

i wybranym kierunku(kierunkach) w całym dniu, 
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• tworzenie wykresów i tabel względnego dziennego 

napełnienie autobusu w kolejnych godzinach (z podziałem na 

kierunki lub bez), 

• tworzenie wykresów i tabel dobowego względnego obciążenia 

linii (stosunku napełnienia do pojemności), 

• tworzenie wykresów i tabel obciążenia brygady na kursach  

i kierunkach w danym dniu, 

• tworzenie wykresów i tabel obciążenia brygady w kolejnych 

godzinach w danym dniu (a także identyczne zestawienie dla 

wszystkich brygad na linii), 

• tworzenie wykresów i tabel całodziennego obciążenia 

przystanków na trasie dla wszystkich brygad na linii (suma) 

lub tylko dla wybranej brygady a także identyczny wykres ale 

dla konkretnego wycinka czasu w danym dniu np. dla 

przedziału od 7.00 do 8.00), 

• tworzenie wykresów i tabel całodziennego zestawienia 

pasażerów wsiadających i wysiadających na trasie autobusu 

(w obu kierunkach) a także identyczny wykres ale dla 

konkretnego wycinka czasu np. dla przedziału od 7.00 do 

8.00), 

• tworzenie wykresów i tabel całodziennej ilości przewożonych 

pasażerów na całej linii w danych kierunkach (wszystkie 

brygady), 

• generowanie w postaci tabelarycznej całodziennego 

zestawienia dla danej brygady na linii (a także identyczne 

zestawienie dla wszystkich brygad na linii). 

17.  Infrastruktura 

informacyjna 

 

1. Elektroniczne tablice diodowe zewnętrzne i wewnętrzne; 

− przednia pełnowymiarowa dwurzędowa, wyświetlająca numer 

linii i kierunek jazdy, rozdzielczość - 16 punktów w pionie, 112 

w poziomie – raster 15mm, 

− boczna wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy dwurzędowa, 

rozdzielczość; 16 punktów w pionie, 84 w poziomie – raster 

10mm, 

− tylna wyświetlająca numer linii dwurzędowa, rozdzielczość; 24 

punktów w pionie, 40 w poziomie – raster 9-10mm, 

− wewnętrzna tablica informacyjna wyświetlacz LCD umieszczony 

za kabiną kierowcy o przekątnej ekranu 23"  dająca możliwość 

wyświetlania danych o trasie. Na wyświetlaczu będą znajdować 

się informacje: 

• numer linii wyświetlany w lewym górnym rogu, 

• nazwa przystanku docelowego wyświetlana po prawej stronie 

numeru linii, 

• w strefie przystankowej napis „Przystanek:” i nazwa 

bieżącego przystanku, po wyjeździe ze strefy przystankowej 

napis „Następny przystanek:” i nazwa kolejnego przystanku 

na trasie przejazdu. 

− Informacje wyświetlane w dolnej części ekranu., 
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• lista nazw kolejnych przystanków na trasie wyświetlana w 

formie tzw. „termometru”, 

• aktualny czas pobierany z komputera pokładowego 

wyświetlany z prawej strony pod nazwą przystanku 

docelowego, 

• logo Zamawiającego w lewym dolnym rogu, 

• kolorystyka wyświetlanych informacji do uzgodnienia z 

Zamawiającym, 

• w przypadku użycia przez pasażera przycisku „STOP” na 

wyświetlaczu będzie pojawić się informacja o jego użyciu 

treści : „ STOP”, 

• możliwość wyświetlania dodatkowych informacji tekstowo-

graficznych, 

• przekazywanie danych informacyjno – reklamowych 

bezprzewodowo oraz dodatkowo przez port USB. 

− Wykonawca dostarczy oprogramowanie do tworzenia 

wyświetlanych informacji oraz przygotowywania komunikatów. 

2. Komputer pokładowy z wbudowanym urządzeniem 

zapowiadającym przystanki podłączonym do wzmacniacza i 

głośników, zapewniającym prawidłowe nagłośnienie pojazdu 

(zapowiedzi wewnętrzne i zewnętrzne), programowanie 

bezprzewodowo oraz za pomocą złącza USB (łatwy dostęp do 

złącza z przodu urządzenia). Komputer pokładowy będzie 

spełniać następujące funkcje oraz rejestrować parametry: 

− czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD z klawiszami 

funkcyjnymi, 

− rozpoznawanie przystanków na podstawie modułu drogi oraz 

GPS, 

− sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice 

elektroniczne, zapowiedzi, panele informacyjno-reklamowe, 

pomiar drogi rzeczywistej -identyfikacja przystanków, obsługa 

kasowników), 

− zabezpieczenie przed dostępem do danych zgromadzonych w 

pamięci komputera przez osoby nieupoważnione poprzez numer 

PIN, 

− funkcje komputera pokładowego i rejestracja parametrów 

autobusu: 

• droga przejechana przez kierowcę, przekroczenia prędkości, 

przejechana droga między przystankami, gwałtowne 

hamowanie i przyspieszanie, włączenie/wyłączenie silnika, 

włączenie/wyłączenie oświetlenia wewnętrznego, użycie 

przycisku „stop”, otwarcie drzwi, załączenie ogrzewania, 

włączenie biegu „N” podczas jazdy. Pozostałe sygnały do 

uzgodnieni z Zamawiającym. Wszystkie wymienione sygnały 

dostarczy producent pojazdu poprzez szynę CAN. 

− współpraca z urządzeniem lokalizującym pojazdy w technologii 

GPS – urządzenia do lokalizacji pojazdów zamontowane we 

wszystkich autobusach. 
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3. Głośniki wewnętrzne sufitowe: 5 szt. głośnik zewnętrzny: 1 

sztuka zabudowana w poszyciu zewnętrznym pomiędzy I a II 

drzwiami, 

4. Urządzenie nagłaśniające (urządzenie głośnomówiące 

zapowiadające przystanki) umożliwiające przekazywanie 

i odtwarzanie komunikatów wewnątrz i na zewnątrz autobusu 

poprzez głośniki. 

5. Kasowniki biletowe: minimum 3 sztuki kasowników 

rozmieszczone po jednym przy każdych drzwiach. 

18.  System 

monitoringu 

 

System monitoringu wizyjnego będzie składać się z kamer śledzących 

obraz wnętrza pojazdu, mikrofonu, wyświetlacza LCD 

umieszczonego w kabinie kierowcy oraz rejestratora cyfrowego. 

Kamery wewnętrzne mają za zadanie monitoring przestrzeni 

pasażerskiej autobusu, oraz przestrzeni przed i z prawego boku 

pojazdu. Obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w 

kabinie kierowcy. Monitor (wyświetlacz LCD) zamontowany w 

kabinie kierowcy będzie umożliwiać stały podgląd obrazu z kamer. 

System będzie posiadać zabezpieczenie zapisanych danych przed 

utratą spowodowaną przerwami w zasilaniu, oraz podtrzymywanie 

zasilania przez 15 minut - zapis będzie automatycznie wznowiony po 

przywróceniu zasilania. 

W skład systemu będzie wchodzić także oprogramowanie, 

umożliwiające przeglądanie i archiwizację zapisanych danych. 

 

Zaimplementowana zostanie możliwość nagrywania w trybie 

alarmowym. Nagrania alarmowe nie będą nadpisane do momentu ich 

fizycznego zgrania.  

Kamery: 

− 5 sztuk wewnętrzne (3 szt. przedział pasażerski, 1 szt. stanowisko 

kierowcy i przedział pasażerski  1 szt. obserwująca drogę przed 

pojazdem), 

− 1 szt. zewnętrzna (miejsce montażu: na prawej ścianie nadwozia 

umożliwiająca obserwację wsiadających i wysiadających 

pasażerów), 

Rejestrator cyfrowy z możliwością zamontowania dysku/-ów 

o  pojemności min. 1 TB, zapewniający możliwość ciągłej rejestracji 

obrazu w postaci cyfrowej oraz jego przechowywanie przez okres 10 

dni.  

19.  Łączność 

bezprzewodowa 

Router ma zapewniać podłączenie urządzeń sieciowych 

bezprzewodowo (WLAN). 

Zasilanie routera przystosowane do zasilania na autobusie 

(przetwornica 24 V na 230 V niedopuszczalna). 

20. Dodatkowe 

wyposażenie 

Udzielenie Użytkownikowi autoryzacji ASO w zakresie 

umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, napraw i 

obsług gwarancyjnych na potrzeby własne Zamawiającego. 

 

Wyposażenie warsztatu Użytkownika w zestaw narzędzi  

i urządzeń specjalistycznych umożliwiających uzyskanie autoryzacji 

ASO producenta na potrzeby własne oraz wykonywanie bieżących 
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obsług i napraw gwarancyjnych dostarczonych autobusów w zakresie 

określonym w niniejszym SIWZ. W skład zestawu wchodzą: 

fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i pełnowartościowe 

przyrządy, narzędzia i urządzenia, niezbędne do diagnostyki, obsługi 

eksploatacyjnej, przeprowadzania napraw gwarancyjnych  

i pogwarancyjnych oraz kompletu testerów i komputera przenośnego 

z zainstalowanym oprogramowaniem warsztatowym (w języku 

polskim), niezbędnych interfejsów i okablowania dla diagnostyki 

całopojazdowej oferowanych autobusów i ich zespołów. Dostawca 

dołączy do oferty wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych z 

podaniem ich numerów katalogowych oraz ich wartości w złotych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z tych narzędzi i 

urządzeń obsługowych zaproponowanych przez Wykonawcę, jeżeli 

już je posiada, wówczas za ich równowartość w złotych wybierze z 

katalogu Wykonawcy lub z innego powszechnie dostępnego katalogu 

inne narzędzia potrzebne do wykonywania napraw i obsług 

dostarczonych autobusów. 

Dostawa narzędzi diagnostycznych musi zostać zrealizowana w dniu 

dostawy pierwszej transzy autobusów. 

21. Pozostałe 

urządzenia 

i wyposażenie 

Zainstalowany ogranicznik prędkości autobusu (max. prędkość  

85km/h), 

Autobusy bez tachografów, 

Immobilizer, 

Gniazda zaczepów holowniczych z przodu i tyłu + wkręcany zaczep, 

Dwie gaśnice samochodowe (6 kg) – umieszczone w łatwo 

dostępnym miejscu przestrzeni pasażerskiej lub kabiny, 

zabezpieczone przed kradzieżą, 

Trójkąt ostrzegawczy, 

Kliny pod koła, 

Komplet kluczy do zamków 2szt / autobus 

22. Powłoki 

lakiernicze 

− powłoki zewnętrzne w wykonaniu o podwyższonej odporności na 

ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach wieloszczotkowych 

(lakiery poliuretanowe lub akrylowe).  

− wzór lakierowania autobusu oraz kolorystyka wnętrza (w tym 

tkanina foteli pasażerskich) do ustalenia na etapie podpisania      

umowy. 

23. Szkolenia 

pracowników 

− szkolenie 2 kierowców / każdy autobus z zakresu ekonomicznej 

jazdy obejmujące: 

• zapoznanie się z typem pojazdu, 

• jazdy testowej w celu zapóźniania się z jago techniką jazdy, 

• omówienia błędów i zalecenie instruktora w celu poprawy 

ekonomicznego i bezpiecznej jazdy, 

• przedstawienie zasad Eko jazdy, 

• przeprowadzenie kolejnej jazdy testowej i korekta 

zauważonych błędów, 

• omówienie szkolenia. 

− Szkolenie 5 mechaników w zakresie obsługi i diagnostyki: 

• codziennej i okresowej, 

• regulacji drzwi, 
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• silnika,  

• skrzyni biegów   

• układów elektrycznych,  

• układów ABS, ASR, EBS, ECASU, 

• systemu grzewczego i klimatyzacji,   

• układu zawieszenia, 

• układu wspomagania, 

• układu smarowania, 

• układów hamulcowych. 
 

 

 

         PREZES PK SP. Z O.O. 

              

 Racibórz , 26.01.2023r.                                           ……………………….. 

                                                                                                                               (zatwierdził) 


