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                                          ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W ramach projektu „PODRÓŻ BEZ BARIER W ZPSW' realizowanego przez zespół Placówek Szkolno-

Wychowawczych w Białymstoku planowane jest zamówienie i dostawa do siedziby placówki 

fabrycznie nowego autobusu 19 (+1 kierowca) miejscowego przystosowanego do przewozu 3 osób 

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z wyposażeniem określonym poniżej.  

Szczegółowy wykaz wyposażenia autobusu wymagany w celu realizacji potrzeb i celu projektu: 

NAZWA PARAMETRU 

01 Autobus fabrycznie nowy 

02 Rok produkcji: 2020 

03 Liczba miejsc — 20 (wraz z kierowcą) 

04 Norma emisji spalin: EURO VI 

05 Skrzynia biegów manualna, min. 6 biegowa + bieg wsteczny 

06 Silnik: diesel, sześciocylindrowy,  pojemność sk.:2900 - 3000 cm3, moc min 185 KM 

07 System stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny  

08 Układ kierowniczy ze wspomaganiem 

09 Hamulec postojowy 

10 Tachograf z legalizacją. Inteligentny tachograf cyfrowy. 

11 Klimatyzacja w kabinie kierowcy półautomatyczna lub automatyczna 

12 Klimatyzacja w przedziale pasażerskim z indywidualnym nawiewem. Klimatyzacja całego pojazdu (części 

pasażerskiej i dla kierowcy) fabryczna, montowana na linii produkcyjnej producenta pojazdu bazowego i 

na gwarancji producenta pojazdu bazowego. 

13 Ogrzewanie postojowe typu webasto — konwektorowe 

14 Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera obok kierowcy 

15 Lusterka zewnętrzne boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane 

16 Kamera cofania 

17 Czujnik deszczu 

18 Alarm antywłamaniowy, fabryczny, montowany na linii produkcyjnej producenta pojazdu bazowego. 

19 Centralny zamek sterowany pilotem, immobilizer 

20 Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem z zewnątrz. 

21 Fotel kierowcy z zagłówkiem, regulacją podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem. 
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22 Fotele przednie (kierowcy i pasażera obok kierowcy) komfortowe z regulowanymi zagłówkami 

komfortowymi. 

23 Fotele w przestrzeni pasażerskiej: turystyczne z regulowanymi oparciami, zintegrowanymi 

zagłówkami, pasami trzypunktowymi, podłokietnikami, rozsuwane od strony przejścia (fotele 

podwójne), oraz pokrowce na fotele pasażerskie 

24 Siedzenia w przestrzeni pasażerskiej – z łatwym demontażem w celu przygotowania miejsc do przewozu 

osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 

25 Stopień do wsiadania przy drzwiach bocznych przesuwnych elektrycznie wysuwany 

26 Drzwi wejściowe do przestrzeni pasażerskiej boczne przesuwne, elektrycznie sterowane 

27 Drzwi boczne wejściowe dla pilota obok kierowcy z prawej strony 

28 Drzwi tylne dwuskrzydłowe 

29 Zamykany schowek w desce rozdzielczej 

30 Chlapacze przednie i tylne 

31 Minimalna wysokość przedziału pasażerskiego: 1900 mm 

32 Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej na podsufitce oraz półkach 

33 Podłoga antypoślizgowa, oświetlana, szczelna umożliwiająca mycie urządzeniami mechanicznymi 

34 Przegroda za fotelem kierowcy ze szkła hartowanego, 

35 Ściany boczne wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką 

36 Uchwyt (poręcz) ułatwiająca wejście/zejście do/z autobusu 

37 Półki na bagaż podręczny 

38 Szyby boczne podwójne z izolacją termiczną, panoramiczne, przyciemnione 

39 Szyba czołowa z filtrem 

40 Wyjście awaryjne w dachu 

41 Wyjścia awaryjne boczne wraz z wybijakami (młoteczkami) szyb 

42 Monitor LCD  17 cali - podwieszany, składany z wejściem na USB 

43 Radio wielofunkcyjne z nawigacją z głośnikami z przodu oraz w przestrzeni pasażerskiej – radio 

fabryczne, montowane na linii produkcyjnej producenta pojazdu bazowego + mikrofon dla kierowcy 

44 Router wifi 

45 Pojazd przystosowany do jednoczesnego przewozu trzech osób na wózkach inwalidzkich, w tym 

przystosowanie do kotwiczenia wózków inwalidzkich. 

46 Szyny w podłodze do mocowania wózków inwalidzkich 

47 Pasy do mocowania wózków inwalidzkich do szyn. 

48 Pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach 

49 Winda do transportu wózków inwalidzkich wewnętrzna 
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50 Homologacja na pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 

51 Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami 

informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe), 

52 Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, dwie gaśnice, komplet narzędzi (w tym podnośnik hydrauliczny 

przenośny i  klin pod koła), koło zapasowe z zamocowaniem — zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przepisach prawa 

53 Kolor pojazdu czerwony, do uzgodnienia zgodnie z paletą producenta  

54 Koła z oponami letnimi + komplet opon zimowych wraz z felgami  

55 Koła tylne podwójne + koło zapasowe 

56 Komplet dokumentów umożliwiający pierwszą rejestrację pojazdu przez Zamawiającego, Zamawiający 

nie wyraża zgody na tzw. rejestrację dwuetapową. 

57 Zasłonki na szyby w przestrzeni pasażerskiej 

58 Schowek zamykany na klucz w lewej półce bagażowej 

59 Lakierowanie pokrywy klimatyzacji na dachu 

60 Kierownica wielofunkcyjna 

61 Komputer pokładowy 

62 Wycieraczki szyby przedniej z dyszami spryskiwaczy 

63 Wskaźnik poziomu oleju na zimnym silniku 

64 Asystent wspomagania koncentracji kierowcy 

65 Komfortowy dachowy panel obsługowy 

66 Gwarancja na zespół napędowy do 48 miesięcy od daty dostawy 

67 Bezpłatne przeglądy (części zamienne + robocizna) w ASO producenta pojazdu bazowego w ciągu min. 

48 miesięcy od daty dostawy 

 


