
Zp.1/2015   

 

Załącznik nr 2  
 

 
L.P.  

 
Parametry 

techniczno –eksploatacyjne, 
gwarancja   

 
Minimalne Wymagania 

zamawiającego 

 
Oferta 

wykonawcy
*  

1 2 2 4 

 
1. 

 
Rok produkcji  

 
nie wcześniej niż 2013 r. 

 
 

2. Ilość miejsc + kierowca  min.  56  w tym:   

 22 miejsca  +1  kierowca na 
miejscach siedzących, 

  1 miejsce na wózek 
inwalidzki z oparciem oraz 
mocowaniem ,  

 

3.  Przebieg nie większy niż 10 000 km   

4. WYMIARY: 

4.1 Długość min: 8200  mm  

4.2 Szerokość  min 2300 mm   

5. Silnik  moc min. 130 kw  

Spełniający wymogi czystości 
niezbędne do rejestracji na 
terytorium RP  

 

Wysokoprężny, rzędowy  TAK/NIE  

6. Skrzynia biegów  mechaniczna, synchronizowana, 
sześciobiegowa 

TAK/NIE 

7. Sprzęgło  Jednotarczowe, ruchome, 
wspomagane 

 
TAK/NIE 

 
8. 

 
Ogumienie  

 
komplet opon bezdętkowych 

 
TAK/NIE 

9. Układ kierowniczy przekładnia kierownicza ze 
wspomaganiem hydraulicznym 

 
TAK/NIE 

10. Układ hamulcowy : pneumatyczny dwuobwodowy  TAK/NIE 

układ antyblokujący ABS  TAK/NIE 

 
11. 

 
Zbiornik paliwa  

 
pojemność min. 140 dm

3 
 

12. Konstrukcja nośna autobusu  Konstrukcja autobusu – nadwozie 
samonośne o konstrukcji 
kratownicowej spawane z profili 
zamkniętych, stal odporna na korozję 
lub zabezpieczona przeciw korozji 

 
 
 

TAK/NIE  

13. Poszycie zewnętrzne  Ściana przednia i tylna wykonana z 
tworzywa, poszycie z blachy 
nierdzewne  

 
TAK/NIE 

14. Poszycie wewnętrzne  Poszycie ścian bocznych i sufitu 
wykonane z płyty laminowanej 

TAK/NIE 

15. Podłoga  Wykonana ze sklejki wodoodpornej, 
pokryta wykładziną 
przeciwpoślizgową, umożliwiająca 
przewóz osoby na wózku inwalidzkim 
– niska podłoga 

 
TAK/NIE  

16. Drzwi  Minimum dwoje drzwi – otwierane 
pneumatycznie, sterowane ze 
stanowiska kierowcy, możliwość 
awaryjnego otwierania  

 
TAK/NIE  

17. Fotele pasażerskie  Indywidualne, obszyte miękką 
tapicerką lub ekoskórą  

TAK/NIE  

 
18. 

 
Okna  

Szyby wykonane ze szkła 
bezpiecznego 

TAK/NIE  
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19. 

 
Lusterka boczne zewnętrzne  

 
Podgrzewane  

 
TAK/NIE  

20. Ogrzewanie  Niezależne wodne  TAK/NIE  

 
21. 

 
Wyposażenie przestrzeni 
pasażerskiej :  

 
Tablica przednia pełnowymiarowa 
wyświetlająca nr linii i kierunek jazdy 

 
TAK/NIE  

Tablica boczna wyświetlająca numer 
linii i kierunek jazdy, 

TAK/NIE  

Tablica tylna wyświetlająca numer 
linii 

TAK/NIE 

Tablica wewnętrzna informacyjna  TAK/NIE 

Elektroniczne kasowniki – szt. 2 TAK/NIE  

Przycisk awaryjne stop. min. szt.2  TAK/NIE 

Przycisk przystanek na żądanie  TAK/NIE  

Uchwyty przy oknach na zasłonki  TAK/NIE  

Niska podłoga ewentualnie przyklęk 
autobusu 

TAK/NIE 

22. Wyposażenie przestrzeni 
kierowcy: 

Siedzenie kierowcy z pełną regulacją  TAK/NIE 

Tachograf cyfrowy dla dwóch 
kierowców wyświetlający przebieg 
kilometrów bez włożenia karty 
kierowcy, jak również z włożoną 
kartą kierowcy  

 
TAK/NIE  

Ogrzewanie (nagrzewnica w kabinie 
kierowcy 

 
TAK/NIE 

Radiofonizacja z zestawem 
nagłaśniającym 

 
TAK/NIE 

Zamontowane radio TAK/NIE 

Lusterka zewnętrzne podgrzewane TAK/NIE 

Lusterka wewnętrzne zapewniające 
dostateczną widoczność przedziału 
pasażerskiego 

 
TAK/NIE 

Osłony przeciwsłoneczne przednie  i 
okna kierowcy 

 
TAK/NIE 

23. Inne urządzenia i 
wyposażenie:   

Zamykany wlew paliwa  TAK/NIE 

Zaczep holowniczy przedni TAK/NIE 

Dwie gaśnice  TAK/NIE 

Trójkąt ostrzegawczy  TAK/NIE 

Apteczka  TAK/NIE 

Klin pod koła  TAK/NIE 

Podnośnik hydrauliczny TAK/NIE  

Urządzenie głośnomówiące z 
automatyczną zapowiedzią  
przystanków 

 
TAK/NIE  

Koła zapasowe  TAK/NIE 

24. Koloryzacja zewnętrzna Autobus zabezpieczony 
antykorozyjnie, malowany emaliami 
akrylowymi 

 
TAK/NIE  

25. Gwarancja na zespoły 
podzespoły mechaniczne/ 
elektryczne/elektroniczne  

Minimalny okres 12  miesięcy bez 
limitu przejechanych kilometrów 

 

26. Gwarancja powłoki 
lakierniczej  

Minimum 24 miesięcy  bez limitu 
przejechanych kilometrów  

 

 
 
*w poszczególnych pozycja kolumny 4 należy zakreślić tak lub nie, 
w pustych polach należy wpisać dokładny parametr oferowanego produktu.  
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