
Załącznik do formularza oferty 

 

............................................................. 
(nazwa i adres wykonawcy/ów) 
 

CHARAKTERYSTYKA POJAZDU 
(PO ZMIANIE) 

Oferowany pojazd: 

marka …………………………. 

model …………………………. 
 

lp. Wymagania Zamawiającego Zaoferowany pojazd 
Wartość/ wielkość/ charakterystyka 

wymaganych parametrów 

(wypełnia Wykonawca)  

Parametr Wartość/ wielkość/ 

charakterystyka parametru 

1 Nadwozie  samonośne całkowicie stalowe, 

boczne listwy ochronne 

wszystkie szyby termoizolacyjne 

dach lakierowany w kolorze 

nadwozia 

 

 długość całkowita pojazdu  powyżej  7000 mm   

 szerokość zewnętrzna bez lusterek 

zewnętrznych  

minimum1990 mm   

 wysokość zewnętrzna  pojazdu maksymalnie 2800 mm  

 wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1850 mm  

 rozstaw osi  minimum 4000 mm  

 oznakowanie pojazdu z przodu  

i tyłu symbolem  „osoby 

niepełnosprawne”  

tak  

 wejście do przedziału  

pasażerskiego drzwiami  

przesuwnymi z prawej strony 

tak  

 przednia szyba podgrzewana  tak  

 przeszklenie przedziału 

pasażerskiego: drzwi tylne 

przeszklone, szyby przyciemniane 

pojedyncze wklejane do nadwozia 

tak  

 przegroda oddzielająca za fotelem 

kierowcy  

tak  

 półki nad przednią szybą oraz 

schowek w kabinie kierowcy 

tak  

 lusterka zewnętrzne elektrycznie 

regulowane i podgrzewane ze 

zintegrowanymi kierunkowskazami 

tak  

 kolor nadwozia: szary, 

niemetalizowany  

tak  

 szyby w drzwiach przednich  

opuszczane elektrycznie  

tak  

 wentylator nawiewno - wywiewny 

w dachu w przedziale pasażerskim 

w przedniej części  

tak  

 luk dachowy pełniący rolę wyjścia 

awaryjnego  

tak  

 centralny zamek sterowany pilotem  tak  

 kierunkowskazy w tylnych 

narożnikach dachu pojazdu 

tak  

2 Silnik diesel  
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 moc  minimum 110  kW  

 skrzynia biegów 6-stopniowa, manualna  

 pojemność skokowa maksymalnie 2000 cm
3 

 

 emisja zanieczyszczeń (tlenku 

azotu, tlenku węgla węglowodorów 

i cząstek stałych) 

spełnienie wymagań EURO 5  

 urządzenie umożliwiające rozruch 

silnika w niskich temperaturach 

(poniżej - 18
0 
)

  

tak  

 ogranicznik prędkości do 100 km/h  tak  

 napęd na tylne koła „bliźniaki”  tak  

3 Bezpieczeństwo: 

 system zapobiegający 

zablokowaniu się kół podczas 

hamowania (ABS) lub równoważny 

spełniający podobne zadania  

tak  

 system optymalizacji przyczepności 

podczas przyspieszania (ASR) lub 

równoważny spełniający podobne 

zadania  

tak  

 system stabilizacji toru jazdy (ESP) 

lub równoważny spełniający 

podobne zadania 

tak  

 Wspomaganie hamowania 

awaryjnego (BAS) lub równoważny 

spełniający podobne zadania  

tak  

 Elektroniczny korektor siły 

hamowania (EBV) lub równoważny 

spełniający podobne zadania 

tak  

 poduszka powietrzna dla kierowcy i 

pasażera (kabina  kierowcy) 

tak  

 immobiliser  tak  

 czujnik parkowania z tyłu  tak  

 autoalarm  tak  

 hamulce tarczowe wentylowane 

obu osi  

tak  

 wskaźnik zużycia klocków 

hamulcowych 

tak  

4 Układ kierowniczy  

 wspomaganie hydrauliczne  tak  

 kierownica regulowana  tak  

5 Wnętrze pojazdu:  

 podłoga  wzmocniona sklejką wodoodporną 

z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

pokryta antypoślizgową 

wykładziną , wyłożenie boków 

ścian do wysokości 20 cm 

 

 izolacja  dźwiękowo-termiczna 

przedziału pasażerskiego 

tak  

 ściany, sufit  pokryte tapicerką miękką   

 parapety wokół okien i słupki 

boczne z tworzywa łatwo 

zmywalnego 

tak  
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 zasłonki przeciwsłoneczne w 

oknach  

tak  

 wieszaki ubraniowe na wszystkich 

słupkach autobusu 

tak  

 oświetlenie przedziału 

pasażerskiego z funkcją jazdy 

nocnej  

tak  

 dwie przednie lampki do czytania  

w kabinie kierowcy 

tak  

 gniazdo 12 V w kabinie kierowcy 

oraz w tylnej części  przedziału 

pasażerskiego za ostatnim rzędem 

siedzeń 

tak  

 klimatyzacja przód i przedział 

pasażerski z nawiewem 

indywidualnym dla każdego rzędu 

siedzeń oraz kierowcy 

minimum 10,5 kW  

 obniżenie stopnia bocznego 

wejściowego wraz z oświetleniem  

tak  

 fotel kierowcy z pełną regulacją, 

amortyzowany 

tak  

 lusterko wsteczne wewnętrzne tak  

 pasy bezpieczeństwa dla każdego 

pasażera i kierowcy  

tak  

 cztery wybijaki szyb 

samochodowych wraz z ostrzem do 

cięcia pasów zamontowane na 

ścianach bocznych  plus oznaczenie 

wyjść awaryjnych  

tak  

 fotele zamontowanie 19-szt. foteli 

 z zintegrowanymi zagłówkami,  

z  regulacją oparcia, oprócz 

ostatniego rzędu 

 

 Poręcz zabezpieczająca znajdująca 

się przed fotelem zamontowanym 

przy drzwiach wejściowych 

tak  

 Uchwyt ułatwiający wsiadanie 

zamontowany przy drzwiach 

wejściowych  

tak  

 Tapicerowanie fotela kierowcy w 

tapicerce foteli przedziału 

pasażerskiego 

Tak  

6 Miejsca dla osób niepełnosprawnych:  

 przystosowanie części foteli do 

łatwego demontażu w celu 

zwolnienia miejsca do przewozu 

dwóch  osób niepełnosprawnych na 

wózkach 

tak  

 szyny podłogowe do zamocowania 

wózków inwalidzkich 

tak  

 2 komplety pasów do zamocowania 

wózka inwalidzkiego do szyn  

tak  

 2 komplety pasów zabezpieczające  

osoby niepełnosprawne  na 

wózkach 

tak  

 zamontowanie pomostu 

aluminiowego o dł  min.  2800 

 tak  



Znak: BZP.271.1.1.2014.II 

 4 

max. 3000 mm  

 montaż wciągarki  w celu 

ułatwienia wprowadzania osób 

niepełnosprawnych na wózku   

tak  

7 Warunki gwarancji:  

 gwarancja mechaniczna bez limitu 

przebiegu kilometrów min.24 

miesiące  

tak  

 gwarancja na powłokę lakierniczą  

min. 36 miesięcy  

tak  

 gwarancja na perforację nadwozia  

min. 10 lat  

tak  

8 Wymagania dodatkowe:  

 koła  z tyłu koła bliźniacze, 

pełnowymiarowe koło zapasowe ,  

w skład pojazdu powinny  

wchodzić  2 komplety opon z 

felgami (do jazdy zimowej i 

letniej) 

 

 wzmocniony alternator  tak  

 drugi akumulator z przekaźnikiem 

rozłączającym 

tak  

 światła do jazdy dziennej  tak  

 tachograf cyfrowy  tak  

 pozostałe akcesoria: apteczka, dwie 

gaśnice, trójkąt, 2 kliny pod koła, 

podnośnik samochodowy wraz z 

kluczem do demontażu kół,  

tak  

 instrukcja obsługi w języku polskim  tak  

 dokumentacja umożliwiająca 

pierwszą rejestrację  pojazdu lub 

dopuszczenia do ruchu, świadectwo  

homologacji pojazdu dopuszczenie 

do ruchu na przystosowanie do 

przewozu osób na wózkach 

tak  

 instalacja radiowa  radioodtwarzacz CD/Mp3  

z wejściem na USB i AUX plus 

głośniki w przedniej części (2 szt.)  

i tylnej części autobusu (4 szt.)  

z podłączonym  mikrofonem dla 

kierowcy 

 

 

 

............................................................                          .............................................................. 

miejscowość, data                                                                                podpis/y osob/y  

                                                                               upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy  
 

Uwaga: 
Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego 

producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należny rozumieć produkt o parametrach nie gorszych od 

przedstawionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, spełniający co najmniej w tym samym zakresie, 

wymagania Zamawiającego.  

Opisując przedmiot zamówienia przy użyciu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca 

powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego  


