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 Znak: IGP.II.271.67.2019 Szydłów, 6 listopada 2019 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

„Dostawa autobusu do przewozu dzieci”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu, fabrycznie nowego, wyprodukowanego  

nie wcześniej niż w 2019 r. z miejscami 22 + 1+ 1 + 8 miejsc stojących i dodatkowe miejsce dla jednej osoby na 

wózku inwalidzkim w tylnej części pojazdu, na potrzeby gminy Szydłów, spełniający poniższe wymagania 

zamawiającego. 

 

Autobus powinien spełniać wymagania rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137 z późniejszymi zmianami). 

 

Lp Opis 

1 Silnik diesla, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa,  

2 Minimalna moc silnika 170 KM 

3 Minimalna pojemność silnika 2800 cm3 

4 Rodzaj paliwa - olej napędowy  

5 Skrzynia biegów manualna 6 biegowa (6 biegów do przodu + 1 wsteczny), 

6 Autobus na ramie sztywnej stalowej, 

7 Centralny zamek sterowany pilotem, 

8 Napęd na tylną oś z podwójnymi kołami, 

9 System zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) 

10 System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) 

11 System stabilizacji toru jazdy (ESP) 

12 Kolor szary, 

13 Półki na bagaż podręczny plus urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się 

14 Oświetlenie przedziału pasażerskiego w technologii LED z możliwością regulacji natężenia światła, 

15 Wysokość przedziału minimum 1950 mm, 

16 Szyby w drzwiach przednich elektrycznie opuszczane, 

17 Szyby w przestrzeni pasażerskiej podwójne przyciemniane, 

18 Szyberdach mechaniczny pełniący także rolę wyjścia awaryjnego o wymiarach minimum 600x750 mm 

19 Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 

20 Podłoga przestrzeni pasażerskiej antypoślizgowa, 

21 Wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna przestrzeni pasażerskiej, 

22 Pełna tapicerka przedziału kierowcy i pasażerskiego, 

23 Półka na bagaż podręczny po obu stronach przedziału pasażerskiego, 

24 Fotele dla pasażerów pojedyncze wyposażone w podłokietniki z funkcją odchylania i rozsuwa bocznego, 

wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa w tym jeden fotel może być fotelem pilota składany,  

25 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i oparcia wyposażony w podłokietnik, 

26 Poduszka powietrzna minimum dla kierowcy, 

27 Wspomaganie układu kierowniczego, 

28 Klimatyzacja przednia dla przedziału kierowcy 

29 Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej zasilana z dodatkowej sprężarki, regulowana pilotem lub z miejsca 

kierowcy o minimalnej mocy 13 kW, 

30 Niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej wyposażone w programator 

elektroniczny o minimalnej mocy 4 kW, rozprowadzone po przestrzeni pasażerskiej 

31 System ogrzewania przedziału pasażerskiego i kierowcy wykorzystujący pracę silnika, 
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32 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i ustawiane elektrycznie, 

33 Immobilizer lub inne dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą pojazdu akceptowalne przez firmy 

ubezpieczeniowe, 

34 Koło zapasowe pełnowymiarowe w komplecie z kluczem do demontaży kół, podnośnikiem hydraulicznym 

samochodowym i klinami pod koła,  

35 Chlapacze przednich i tylnych kół, 

36 Oświetlenie w przedziale kierowcy, 

37 Oznakowanie wyjść awaryjnych, 

38 Cztery wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach 

bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych, 

39 Oświetlenie przedziału pasażerskiego z możliwością regulacji natężenia światła i przystosowane do jazdy 

nocnej, 

40 Bezpieczna przestrzeń pasażerska pozbawiona ostrych krawędzi, 

41 Komplet opon zimowych 

42 Tachograf cyfrowy 4.0 smart  

43 Radioodtwarzacz z wyświetlaczem LED i zintegrowaną kamerą cofania, umieszczoną w górnym tylnym 

świetle STOP i wejściem USB wraz z systemem nagłaśniającym w przestrzeni pasażerskiej i kierowcy, 

44 Wejście do przestrzeni pasażerskiej przez drzwi przednie prawe o napędzie elektrycznym, 

automatycznie otwierane z miejsca pracy kierowcy ze stopniem dodatkowo obniżonym ułatwiającym 

wsiadanie i wysiadanie osobom – § 22.1 ust. 1 p-kt 2a-e 

45 Uchwyty z przodu i z tyłu do umieszczenia tablic „AUTOBUS SZKOLNY”, „STOP” wyposażone w urządzenie 

uwidaczniające tę tablicę sterowane z miejsca kierowcy oraz tablicy żółtej z symbolem dzieci wraz z 

tablicami - §22.1 ust. 1 p-kt 3a-c 

46 Ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, o którym mowa w § 38 ust. 1, włączający się wraz ze światłami 

awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach - §22.1 ust. 1 p-kt 3d 

47 Sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu - §22.1 ust. 1 p-kt 3e 

48 Urządzenie zapobiegające przed ruszeniem pojazdu z otwartymi drzwiami, także na pochyłościach - 

§22.1 ust. 1 p-kt 3f 

49 Okna uniemożliwiały wychylanie się na zewnątrz - §22.1 ust. 1 p-kt 4 

50 Liczba miejsc stojących spełnia wymagania §22.1 ust. 1 p-kt 5 

51 Przestrzeń dla pasażera niepełnosprawnego spełnia wymagania §22.1 ust. 1 p-kt 6 

52 Siedzenia spełniają wymagania §22.1 ust. 1 p-kt 7 

53 Autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami świadectwa homologacyjne pojazdu 

bazowego, jako niekompletnego wystawione przez producenta pojazdu i świadectwo homologacji 

drugiego etapu budowy autobusu wystawione przez firmę zabudowującą i dopuszczenia do ruchu, 

dopuszcza się rejestrację dwu etapową 

54 Gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 24 miesiące, 

55 Gwarancja na perforację nadwozia minimum 24 miesiące 

56 Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące, 

57 Gwarancja na zabudowę/wyposażenie minimum 24 miesiące 

58 Pozostałe akcesoria: dwie gaśnice zabezpieczone przed swobodnym przemieszczaniem, trójkąt 

samochodowy, minimum 4 wybijaki do szyb wyjścia awaryjnego z ostrzem do cięcia pasów wraz z 

uchwytem do mocowania na ścianach bocznych autobusu, dwie naklejki samoprzylepne lub magnetyczne z 

symbolem określającym osoby niepełnosprawne, 

59 Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w oryginalną karoserię pojazdu jak i powłokę lakierniczą za 

wyjątkiem drzwi prawych przednich wejściowych w celu wykonania dodatkowego obniżonego stopnia 

ułatwiającego wsiadanie i wysiadanie osobom, 

60 

 

Autoryzowany serwis oddalony o nie więcej niż 60 km od siedziby Zamawiającego, 

61 Kryteria poza cenowe: 
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ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku) zużycie energii 

nie większe niż 6 MJ/km 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ/  EMISJA DWUTKLENKU WĘGLA – EURO 6 

Samochód musi spełniać 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 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z p. 

zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie 

z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

W opisie przedmiotu zamówienia  uwzględniono wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w 

odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559) 

 


