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Załącznik nr 1 do siwz 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
Oferowany autobus musi spełniać opisane poniżej parametry techniczne oraz posiadać 

wymagane wyposażenie. 
 
1. Wymiary autobusu 

• długość całkowita – do  12 m 
• szerokość całkowita – do 2,55 m 
• wysokość całkowita – do 3,84 m 

2. Liczba miejsc: 49+1+1. 
 

3. Wyposażenie autobusu: 
�  silnik wysokoprężny, spełniający udokumentowaną normę emisji spalin co najmniej 

EURO 4 ( w technologii EGR ) i min. mocy 440 KM   
� skrzynia manualna, 6-cio biegowa 
� 2 osie 
� elektryczne, podgrzewane lusterka 
� oświetlenie indywidualne 
� oświetlenie do jazdy nocnej 
� indywidualne nagłośnienie audio 
� nawiewy dyszowe 
� ABS 
� ASR 
� ESP 
� tempomat 
� retarder 
� nawigacja 
� regulacja wysokości nadwozia 
� podwójne szyby boczne 
� wspomaganie kierownicy 
� centralny zamek 
� ogrzewanie postojowe 
� klimatyzacja 
� video, DVD, zmieniarka płyt, CD, min. 2 monitory, mikrofon, radio 
� WC 
� lodówka, caffebar x 2 
� kabina sypialna 
� fotele odchylane i rozsuwane ( z wyodrębnionymi skórzanymi zagłówkami oraz 

wstawkami skórzanymi na bokach siedzeń i siedziskach) , podnóżki, stoliczki 
� 3 kamery: cofania, z przodu pojazdu oraz nad wejściem tylnych drzwi 
� szyba przednia i boczna kierowcy podgrzewana 



2 
 

� 2 szyberdachy 
� drzwi x 2 sterowane pneumatycznie 
� kołpaki na kołach w kolorze nadwozia 
� tachograf 
 

4. Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie musi być sprawne technicznie. 
5. Silnik winien być suchy bez jakichkolwiek wycieków płynów eksploatacyjnych. 
6. Oferty mogą dotyczyć jedynie autobusu, który został wyprodukowany  

w roku 2008, z przebiegiem nie większym niż 550 000 km. 
7. Autobus musi spełniać warunki dopuszczenia do prędkości 100 km/h ( musi posiadać 

zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, którego dopuszczalna prędkość na 
autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h). 

8. Autobus nie może być uszkodzony lub powypadkowy, bez widocznych ubytków w lakierze. 
9. Zalecany kolor biały autobusu. 
10. Oferowany autobus musi posiadać kompletne wyposażenie oraz estetyczny wygląd wnętrza: 

• kompletna, czysta i nieuszkodzona tapicerka 
• kompletna i nieuszkodzona wykładzina podłogowa 

• kompletne i nieuszkodzone poszycie wnętrza. 
11. Autobus musi być dopuszczony do ruchu na terenie Polski – w dniu końcowego odbioru. 

Czynności związane z rejestracją pojazdu przeprowadzi Zamawiający. W przypadku, gdy na 
podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiającemu odmówi się 
rejestracji i dopuszczenia pojazdu do ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem 
autobusu i dokumentów do polskich norm i wymagań, poniesie Wykonawca.  

12. Producent oferowanego autobusu musi posiadać autoryzowaną sieć serwisową na terytorium 
Polski.  

13. W ramach dostawy Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi autobusu.  
14. Przed ostatecznym wyborem najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Wykonawcy na terenie 

Polski, w obecności przedstawiciela Wykonawcy,  dokonane zostaną oględziny oferowanego 
autobusu, celem sprawdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w 
siwz. Zostanie również przeprowadzona jazda próbna w celu sprawdzenia prawidłowego 
działania podzespołów. 

15. Oferowany autobus w dniu składania ofert musi znajdować się na terenie Polski. 
16. Końcowy odbiór autobusu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
17. Przed podpisaniem umowy autobus podlegać będzie przeglądowi technicznemu w 

niezależnej Stacji Kontroli Pojazdów przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Autobus 
musi przejść badania pozytywnie. 

18. Obowiązuje rękojmia za wady fizyczne i prawne na dostarczony autobus zgodnie z 
przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 
 


