
 1 

 
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis wymagań dla autobusów 
 

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 
1 Dane ogólne 

1.1 Długość całkowita W przedziale 8800 – 9000 mm 
1.2 Szerokość całkowita  Nie mniej niŜ 2400 mm 
1.3 Rozstaw osi W przedziale 4000 – 4200 mm 
1.4 Masa własna  Nie przekraczająca 8600 kg 
1.5 Całkowita ilość miejsc 

w tym miejsc 

siedzących 

Minimum 60 miejsc, w tym co najmniej 24 miejsca siedzące 
+ miejsce kierowcy, których rozmieszczenie określi 

Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu. 

1.6 

 

Drzwi pasaŜerskie  

 
Dwoje drzwi w układzie 1-2-0. 

Przednie drzwi jednoskrzydłowe  o szerokości efektywnej 

minimum 750mm otwierane do wnętrza oraz drugie, drzwi 

dwuskrzydłowe otwierane do wnętrza autobusu o szerokości 

efektywnej   minimum 1200 mm. Drzwi sterowane 

elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy wyposaŜone 

w mechanizm zabezpieczający pasaŜera przed ściśnięciem, 

układ sterowania drzwi musi eliminować moŜliwość ich 

przypadkowego otwarcia podczas jazdy i uniemoŜliwić jazdę 

przy otwartych drzwiach. Przednie drzwi muszą być 

wyposaŜone w szybę podgrzewaną lub podwójną. 

Układ sterowania drzwi musi zapewnić: 

· dźwiękową sygnalizację zamykania drzwi 

· zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi przez kierowcę 

jednym przyciskiem oraz dodatkowo kaŜdych indywidualnie 

· sygnalizację świetlną dla kierowcy o połoŜeniu kaŜdych 

drzwi z osobna 

· sygnalizację świetlną i dźwiękową dla kierowcy informującą 

o zamiarze wysiadania przez pasaŜera wybranymi przez niego 

drzwiami – funkcja „przystanku na Ŝądanie” 

· osobną sygnalizację świetlną i dźwiękową dla kierowcy 

informującą o zamiarze wsiadania lub wysiadania osoby 

niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. 

1.7 Autobus 

niskowejściowy 

  

Zgodnie z wymogami zawartymi w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposaŜenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). 

· Regulaminie nr 36 EKG ONZ, 

· Dyrektywie Unii Europejskiej nr 2001/85/WE 

2 Nadwozie autobusu 

2.1 Szkielet nadwozia 

i podwozia 

Szkielet autobusu wykonany ze stali nierdzewnej 

zapewniający wytrzymałość konstrukcji, trwałość i odporność 

przez okres co najmniej 12 lat. Szkielet nadwozia (ściana 

przednia i tylna, ściany boczne i dach) i szkielet podwozia 

stanowiące konstrukcję przestrzenną, w wyniku połączenia ze 

sobą elementów. 
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2.2 Poszycie zewnętrzne Pas podokienny z blachy nierdzewnej i/lub z aluminium 

klejone do konstrukcji, ściana przednia i tylna oraz zderzaki – 

elementy wielkopowierzchniowe wykonane z tworzyw 

sztucznych, klapy boczne wykonane z blachy aluminiowej. 

2.3 Podłoga Wykonana ze sklejki wodoodpornej, wyłoŜona wykładziną 

antypoślizgową na całej powierzchni. 

2.4 Poszycie wewnętrzne Poszycie ścian bocznych i sufitu – płyty laminowane 

w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym po rozstrzygnięciu 

przetargu. 

Kabina kierowcy, osłony tablic informacyjnych i elementy 

wykończenia wnętrza wykonane z tworzywa sztucznego 

w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym po rozstrzygnięciu 

przetargu. 

2.5 Okna 

 

Boczne – wklejane do wnęk ścian, przesuwane lub uchylne 

górne partie okien – minimum 4 sztuki. 

Szyba przednia dolna – dzielona ewentualnie jednoczęściowa, 

panoramiczna 

Szyba przednia górna – dla tablicy kierunkowej podgrzewana 

elektrycznie. 

Szyba tylna – płaska, wklejana do wnęki ściany. 

3 Silnik 

3.1 Rodzaj silnika WysokopręŜny turbodoładowany, chłodzony cieczą, 
o mocy nie mniejszej niŜ 110 kW., o pojemności 6-8 dm3 

6 – cylindrowy, rzędowy, pionowy, montowany na zwisie 

tylnym, spełniający wymagania normy min EURO 5. 
3.2 

 
System gaśniczy System automatycznego gaszenia poŜaru w komorze silnika 

i niezaleŜnego agregatu grzewczego, posiadający własne 

zasilanie. Czynnik gaśniczy w postaci płynnej, rozpylany 

dyszami oraz system detekcji oparty na metodzie 

hydropneumatycznej. 

Informacja o zagroŜeniu wyświetlana na pulpicie kierowcy. 

4 Skrzynia biegów 

4.1 Rodzaj skrzyni biegów Automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, 4 – biegowa, 
ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) 
uruchamianym pedałem hamulca oraz elektronicznym 

systemem samodiagnozy i oprogramowaniem 

umoŜliwiającym minimalizację zuŜycia paliwa podczas 

eksploatacji autobusu. 

5 Zawieszenie 

5.1 Charakterystyka układu Pneumatyczne na miechach gumowych, sterowane 

elektronicznym układem poziomującym z moŜliwością 

„przyklękania” prawej strony pojazdu pozwalające obniŜyć 

i podwyŜszyć poziom podłogi w drzwiach o co najmniej 

60 mm. 

5.2. Oś przednia Zawieszenie niezaleŜne. 

6 Układ hamulcowy 

6.1 Charakterystyka układu Hamulec roboczy – pneumatyczny, dwuobwodowy, 
bębnowy lub tarczowy. 

Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu. 

Hamulec dodatkowy – retarder skrzyni biegów 

Hamulec awaryjny musi spełniać jednocześnie rolę hamulca 
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postojowego. 

Hamulec przystankowy sterowany z otwrcia drzwi 

i oddzielnie z pulpitu sterowniczego kierowcy. 

Powinna być zapewniona moŜliwość mechanicznego 

odblokowania układu hamulcowego. 

7 Układ elektryczny 

7.1 Charakterystyka 

instalacji 

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V oparta na 

magistrali CAN oraz multiplekserach. Wiązki przewodów, 

złącza przewodów i urządzeń oznakowane i opisane w sposób 

trwały i czytelny jak na schematach elektrycznych. 

Sposób prowadzenia instalacji i montaŜu jej elementów 

powinien zapewniać: 

· zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników  

zewnętrznych (wilgoć, błoto, sól), 

· zabezpieczenie wiązek przewodów przed przetarciem, 

· łatwy dostęp oraz demontaŜ i ponowny montaŜ elementów 

podlegających naprawie. 

Instalacja elektryczna powinna być dostosowana do obsługi 

urządzeń peryferyjnych słuŜących obsłudze pasaŜerów 

i zarządzaniu flotą pojazdów zgodnie z opisem w pozycji 13 

„Urządzenia do obsługi pasaŜerów i zarządzania flotą” . 

7.2 Pulpit kierowcy Pulpit kierowcy – ACTIA lub równowaŜny, który posiada: 

1. Regulowaną kolumnę kierownicy wraz z konsolą, 

kierownicą i dźwigniami kierunkowskazów,  

2. W obudowie pulpitu miejsce na dodatkowy system 

wskazany przez zamawiającego (sterownik systemów 

pobierania opłat, informacji pasaŜerskiej, lub monitor 

monitoringu wewnętrznego, itp.) 

8 Układ pneumatyczny 

8.1 Charakterystyka układu Wykonany z materiałów odpornych na korozję 
z osuszaczem powietrza i separatorem kondensatu, 
umoŜliwiającym pracę układu w trudnych warunkach 
(niska temperatura i duŜa wilgotność powietrza), elementy 

instalacji pneumatycznej powinny być tak zabudowane i tak 

poprowadzone, Ŝeby je zabezpieczyć przed przetarciami 

(przelotki i osłony) i oddziaływaniem czynników 

zewnętrznych takich jak błoto, sól. Zbiorniki powietrza 

wykonane z materiałów nie ulegających korozji. 

9 Układ kierowniczy 
9.1 Charakterystyka układu Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym. 

10 Ogrzewanie i wentylacja 

10.1 Instalacja wodna Wykonana z materiałów odpornych na korozję, kolanka 

i złączki silikonowe lub z kauczuku modyfikowanego, 

izolacja termiczna przewodów metalowych. Zbiornik 

wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. 

10.2 Ogrzewanie Ogrzewanie wodne z niezaleŜnym podgrzewaczem wody na 

olej napędowy. W przestrzeni pasaŜerskiej grzejniki 

konwektorowe oraz co najmniej dwie nagrzewnice z dwoma 

stopniami nadmuchu. Nagrzewnica w kabinie kierowcy. 

Nagrzewnica przedniej szyby co najmniej 2 stopniowym 

nadmuchem. 
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10.3 

 

Wentylacja 

 

 

Wentylacja poprzez okna z górną częścią przesuwaną lub 

uchylną – co najmniej 4 sztuki, nastawnymi pokrywami 

dachowymi – co najmniej 2 sztuki z zastrzeŜeniem, Ŝe 

pokrywy dachowe w obszarze niskiej podłogi muszą być 

sterowane elektrycznie z miejsca pracy kierowcy, co najmniej 

dwa wentylatory wywiewne w tylnej części dachu. 

11 Koła jezdne 

11.1 Charakterystyka Ogumienie bezdętkowe typu miejskiego + koło zapasowe 
 

12 Wnętrze autobusu 
12.1 Przedział pasaŜerski Niska podłoga (bez progów poprzecznych wzdłuŜ ciągu 

komunikacyjnego wewnątrz autobusu) od przodu autobusu aŜ 

za drugie drzwi, pierwsze i drugie drzwi bezstopniowe, max, 

wysokość wejść od poziomu jezdni– 350 mm. 

12.2 Kabina kierowcy Pełna przeszklona kabina kierowcy, oddzielająca kierowcę 
od pasaŜerów i przystosowana do sprzedaŜy biletów. Szyba 

lewa okna kierowcy podgrzewana elektrycznie. 

12.3 

 

Siedzenie kierowcy 

 

Na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją połoŜenia 

siedziska i oparcia. Siedzenie kierowcy naleŜy wytapicerować 

identyczną tkaniną jak siedzenia dla pasaŜerów. 

12.5 

 

Siedzenia dla 

pasaŜerów 

 

Siedzenia z tworzywa łatwe do utrzymania w czystości 

tapicerowane na całej powierzchni. Tylna część oparcia 

nietapicerowana z przetłoczeniem.  Rodzaj i deseń tkaniny 

naleŜy uzgodnić z Zamawiającym po rozstrzygnięciu 

przetargu.  

12.6 Miejsce dla wózka 

inwalidzkiego 

Naprzeciw II drzwi obszerna platforma dla pasaŜerów 

stojących oraz stanowisko przystosowane do przewozu wózka 

inwalidzkiego, w drzwiach ręcznie odkładana rampa do 

wjazdu wózka z czujnikiem otwarcia, przycisk sygnalizacyjny 

dla osoby niepełnosprawnej – wewnętrzny i zewnętrzny. 

 Poręcze pionowe, 

poziome i 

uchwyty drzwiowe 

Malowane proszkowo w kolorze śółtym (RAL – 1003). 

13 Urządzenia do obsługi pasaŜerów i zarządzania flotą 

13.1 

 

Komputer pokładowy  Urządzenie nadrzędne pełniące funkcje terminala kierowcy 

sterujące pracą wszystkich urządzeń peryferyjnych 

przekazujące (w określonych przez Zamawiającego odstępach 

czasu) dane o transakcjach z kasowników, kas rejestrujących, 

realizacji rozkładu jazdy, parametrach technicznych pojazdu 

(temperatura silnika, obroty, ciśnienie oleju, czas pracy 

urządzenia grzewczego) oraz pozostałych rejestrowanych 

danych z komputera pokładowego do/z SYSTEMU za 

pośrednictwem modemu GSM/GPRS i alternatywnie celem 

ograniczenia kosztów transmisji GPRS do przekazu danych 

masowych raportów z pracy pojazdu, wszystkich transakcji 

i danych konfiguracyjnych poprzez łącze radiomodemowe 

kompatybilne z istniejącym i eksploatowanym przez 

Zamawiającego.  

13.2 

 

Kasa rejestrująca Urządzenie pozwalające na sprzedaŜ biletów jednorazowych 

u kierowcy, spełniające aktualne wymogi Ministerstwa 

Finansów odnośnie kas rejestrujących. Wykonawca ma 
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obowiązek potwierdzić, Ŝe oferowana kasa spełnia aktualne 

wymagania Ministerstwa Finansów dostarczając właściwy 

dokument  w zakresie spełnienia wymagań dla 

specjalizowanych kas rejestrujących dla sprzedaŜy biletów 

przez przewoźników w komunikacji zbiorowej (w zakresie 

moŜliwości ewidencjonowania i rozliczania ulg ustawowych 

za przewozy). Odpowiedni certyfikat Wykonawca jest 

zobowiązany złoŜyć wraz z ofertą. 

13.3 

 

Elektroniczne tablice 

kierunkowe, diodowe 

zewnętrzne 

i wewnętrzna 

 

Elektroniczne tablice diodowe zewnętrzne (kolor 

bursztynowy/pomarańczowy) i wewnętrzna; 

- Przednia pełnowymiarowa, dwuwierszowa wyświetlająca 

numer linii i kierunek jazdy (minimalna rozdzielczość 16x112 

punktów, raster diód 9-11mm), 

- Boczna dwuwierszowa wyświetlająca numer linii i kierunek 

jazdy (minimalna rozdzielczość 16x84 punkty), 

- Tylna, wyświetlająca numer linii (minimalna rozdzielczość 

16x28 punktów),  

- Wewnętrzna tablica informacyjna o czerwonym kolorze 

liter, dwuwierszowa, dająca moŜliwość wyświetlania 

komunikatów specjalnych, daty, godziny, imienin, reklam i 

informacji zaprogramowanych przez zamawiającego 

(minimalna rozdzielczość 16x120 punktów). 

13.4 

 

Kasowniki 

 

Kasowniki elektroniczne 3 szt. 

Dwa kasowniki elektroniczne bezkontaktowe jednofunkcyjne 

Jeden z nich montowany przy wejściu w okolicach 

pierwszych drzwi i jeden przy wejściu w okolicach drzwi 

drugich. 

Jeden kasownik elektroniczny dwufunkcyjny (kasujący bilet 

papierowy i bilet elektroniczny bezkontaktowy) montowany 

przy wejściu w okolicach drzwi drugich..  

Kasowniki muszą obsługiwać funkcjonujące 

u Zamawiającego karty bezkontaktowe (Mielecka Karta 

Miejska). 

13.5 Modem GSM/GPRS 

zintegrowany 

z odbiornikiem GPS 

Odbiornik GSM/GPRS realizujący funkcje lokalizacyjne 

autobusu i funkcją transmisji danych i głosu, realizujące swoje 

funkcje za pośrednictwem komputera pokładowego. 

13.6 Przycisk napadowy Na desce rozdzielczej pojazdu, w miejscu uzgodnionym 

z Zamawiającym Wykonawca zainstaluje „przycisk 

napadowy”, po wciśnięciu którego na ekranie stanowiska 

dyspozytora w Centrum powinna pojawić się informacja 

(w sposób „natychmiastowy”) o „zdarzeniu” w pojeździe ze 

wskazaniem numeru pojazdu i jego lokalizacji GPS na mapie 

miasta Mielca. Przycisk napadowy i przekaz danych o pozycji 

GPS pojazdu, w przypadku jego uŜycia, powinien działać 

niezaleŜnie od komputera pokładowego, tj. nawet 

w przypadku wyłączenia lub uszkodzenia komputera 

pokładowego i podłączonych do niego innych układów 

lokalizacji,  tak aby informacja o pozycji GPS pojazdu w 

kaŜdej sytuacji dotarła do dyspozytora. Zamawiający 

wymaga, aby moduł GSM/GPRS i lokalizacyjny GPS 

w systemie informacji napadowej był zasilany niezaleŜnie od 

pozostałej instalacji pokładowej i od komputera pokładowego 
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(tzn. był zasilany po głównym wyłączniku prądu pojazdu). 

13.7 

 

Monitoring wizyjny 

 

Zestaw co najmniej 2 do 3 wandaloodpornych kamer 

rejestrujących obraz w kolorze obejmujących całe wnętrze 

autobusu.  

Minimalna rozdzielczość rejestrowanego obrazu 704/288 

(2 Cif), minimum 5 ramek/sek. dla kaŜdej kamery. 

Wyświetlacz LCD 8” zamontowanym na stanowisku pracy 

kierowcy. 

Oprogramowanie wraz z wyposaŜeniem umoŜliwiającym 

przeglądanie zgromadzonych nagrań kompatybilne 

z Windows, 

Nagrywany monitoring powinien być archiwizowany min 

14 dni w pamięci masowej rejestratora cyfrowego.  

System musi być zabezpieczony przed ingerencją osób 

trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem 

do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasło. 

Wszystkie elementy systemu muszą być odporne na 

czynniki zewnętrzne i mieć moŜliwość pracy w temperaturze 

od -25ºC do + 60ºC oraz muszą być odporne na wstrząsy. 

System monitoringu wizyjnego musi integrować się 

z komputerem pokładowym, który nanosił będzie na nagranie 

informację daty, czasu i miejsca rejestrowanych zdarzeń.  

13.8 

 

System bramek 

liczących tzw.„potoki 

pasaŜerskie” 

 

Bramki liczące zamontowane we wszystkich drzwiach 

autobusu wraz z systemem czujników połączonych 

z komputerem pokładowym (interfejs zgodnie z protokołem 

VDV300)  

 
UWAGA! 
System monitoringu wizyjnego z poz. 13.7 i system bramek liczących tzw. potoki 
pasaŜerskie z poz. 13.8 powinny być zamontowane tylko w jednym autobusie. 
 
 
 
UWAGA! 
Urządzenia do obsługi pasaŜerów i zarządzania flotą  muszą być kompatybilne z systemem 
informatycznym „MUNICOM” firmy PZI TARAN z Mielca, a wykorzystywanym obecnie 
przez Zamawiającego i muszą uzyskać akceptację Zamawiającego przed podpisaniem 
umowy. 
 
 
14 Radiofonizacja 

14.1 Charakterystyka Zestaw radiofoniczny (radioodtwarzacz płyt CD, 

wzmacniacz, głośniki 6 szt., mikrofon, antena) 

15 WyposaŜenie autobusu 

15.1 Charakterystyka Apteczka, 2 gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, podstawowy 

zestaw kluczy. 

Wszystkie napisy zamieszczone w autobusie muszą być 

w języku polskim. 

   

16 WyposaŜenie zewnętrzne autobusu 
16.1 Charakterystyka Reflektory i lampy przewidziane przepisami w zakresie 
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oświetlenia autobusu. Lusterka zewnętrzne podgrzewane 

i sterowane elektrycznie. Wycieraczki i spryskiwacze szyby 

przedniej. 

Wyprowadzenie złączy instalacji powietrznej z przodu 
autobusu z moŜliwością zasilania układu z obcego źródła.  
Przyłącze pod zaczep holowniczy, fartuchy kół gumowe. 

17 Zbiorniki paliwa 

17.1 Zbiornik paliwa do 

zasilania 

jednostki napędowej 

Zbiornika paliwa o pojemności co najmniej 180 litrów 
wykonany z tworzywa sztucznego lub ze stali odpornej na 

korozję (nierdzewnej) i zamykany na klucz wlew zbiornika 

paliwa. 

17.2 Zbiornik na środek 

redukujący 

ilość szkodliwych 

cząstek spalin 

Zbiornik na płyn AdBlue o pojemności co najmniej 30 litrów. 

18 Pomiar przebytej drogi 

18.1 

 
Rodzaj urządzenia 

pomiarowego 

Prędkościomierz i licznik kilometrów 

19 Malowanie autobusu 

19.1 

 
Charakterystyka 

 

Malowanie emaliami akrylowymi o podwyŜszonej odporności 

na ścieranie, lub lakierami poliuretanowymi, w dwóch 

kolorach RAL 1015-(kość słoniowa),  RAL 3001(czerwony) 

zgodnie z projektem uzgodnionym z Zamawiającym po 

rozstrzygnięciu przetargu. 

20 Obsługa posprzedaŜna 

20.1 Charakterystyka Dostawca zobowiązuje się do co najmniej piętnastoletniej 

współpracy w zakresie pomocy technicznej w wykonywanych 

naprawach i zapewni dostawę części zamiennych. 
 

 

 

 


