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     Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia  
 Dostawa 9 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych 12 m z pięcioma ładowarkami mobilnymi oraz pojazdu technicznego z ładowarką 

mobilną, a także budowa stacji szybkiego ładowania pantografowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością  

w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0057/19-00 Projektu 
 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą’’ POIS.06.01.00-00-

0057/19 w ramach działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjny 
transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020  

 
I. PARAMETRY TECHNICZNE DLA AUTOBUSÓW MIEJSKICH 

I. Wymagania 
ogólne 

1. Autobusy zeroemisyjne, zgodnie z definicją określoną w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 
dnia 7 lutego 2018 r. poz. 317) ma być fabrycznie nowy (wg definicji z Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 
1997r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1990)  oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015r. poz. 
1475). 

2. Konstrukcja pojazdów i zastosowane rozwiązania mają gwarantować, co najmniej 15 lat eksploatacji przy założeniu średnio 
80 000 km rocznego przebiegu. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być sprawdzone, produkowane seryjnie  
i niezawodne. 

3. Oferowane autobusy nie mogą być prototypami i muszą znajdować się w bieżącej ofercie sprzedaży oraz być dostarczone 
do użytkownika w podobnej kompletacji, w co najmniej 10 egzemplarzach. Za autobusy o podobnej kompletacji  
(do oferowanych) uznaje się autobusy o tych samych wymiarach zewnętrznych, wyposażone w zespół napędu 
elektrycznego tego samego producenta.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobqgq2da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnjugq2tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnjugq2tg
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4. Autobusy mają odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia – obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz.U. z 2015r. poz. 305). 

5. Autobusy mają być wykonane z części, zespołów i materiałów dostępnych na rynku UE oraz dostępnych w sieci serwisowej 
Wykonawcy.  

6. Konstrukcja nośna autobusów ma być wykonana z materiałów nierdzewiejących lub trudnordzewiejących. W przypadku 
zastosowania materiałów trudnordzewiejących, autobus musi posiadać pełne zabezpieczenie antykorozyjne wykonane  
w zamkniętym cyklu technologicznym.  

7. Autobusy mają być tak skonstruowane, aby możliwa była ich bezawaryjna eksploatacja w temperaturach otaczającego 
powietrza w miejscach zacienionych od -30ºC do +40ºC.  

8. Jeżeli w trakcie realizacji kontraktu, po podpisaniu umowy, zostaną ogłoszone przepisy prawne wprowadzające nowe 
wymagania techniczne i obowiązkowe standardy, Wykonawca wprowadzi je w pojazdach przed przekazaniem autobusów 
Zamawiającemu. 

II. Kabina kierowcy 1. Autobusy mają posiadać częściowo oddzielone od przedziału pasażerskiego stanowisko kierowcy. 
2. Oddzielenie od przedziału ma być częściowo przeszklone. W kabinie mają być zamykane drzwi do przedziału pasażerskiego, 

okienko do sprzedaży biletów oraz otwory w szybie drzwi ułatwiające komunikację głosową z pasażerem. Konstrukcja drzwi 
ma być taka, aby kierowca był osłonięty w przypadku bezpośredniego zagrożenia z zewnątrz. 

      Kabina kierowcy powinna być wyposażona w zamocowany wieszak oraz w odpowiednią ilość (minimum dwa) schowków     
      (minimum jeden zamykany kluczykiem) umożliwiający umieszczenie rzeczy osobistych kierowcy, materiałów   
      eksploatacyjnych (np. bilety). Otwieranie i zamykanie zamków drzwi, oraz uruchamianie silnika ma być realizowane przy   
      pomocy maksymalnie dwóch kluczy, inny do otwierania drzwi i inny do uruchamiania silnika.  
3. Kabina ma posiadać regulowane układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji sterowane niezależnie od układu działającego 

w przestrzeni pasażerskiej. Wydatek ciepła ma być regulowany z miejsca pracy kierowcy.  
4. Autobusy mają mieć zamontowaną wahadłową dwukierunkową poręcz („kowbojkę”) oddzielającą pasażerów stojących  

w przestrzeni pasażerskiej od powierzchni podłogi przy kabinie kierowcy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtga2tqmbxguzda
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5. Ponadto w kabinie muszą być zamontowane:  
a. podstawka pod rozkład jazdy z lampką, 
b. wyłącznik kasowników i tablic, 
c. osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy, dla strony lewej i przedniej o szerokości większej od połowy przedniego pola 

widzenia kierowcy,  
d. autokomputer, 
e. radiotelefon, 
f. radioodtwarzacz. 

III. Przedział 
pasażerski 

1. Wnętrza autobusów mają być wyposażone w wystarczającą ilość uchwytów umożliwiających pasażerom utrzymanie 
równowagi w czasie jazdy. Wymaganie to należy uznać za spełnione, jeśli dla wszystkich możliwych umiejscowień pasażera, 
co najmniej dwie poręcze lub uchwyty znajdują się w zasięgu jego ręki. Pętle paskowe, gdy są zamontowane, mogą być 
liczone jako uchwyty, jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu. 

2. Zagospodarowanie wnętrza autobusu winno uwzględniać potrzeby wszystkich pasażerów, także na wózkach inwalidzkich, 
z wózkami dziecięcymi i pasażerów z bagażem podręcznym. Jako miejsce na bagaż podręczny powinny być wykorzystane 
dostępne, ale niewykorzystane funkcjonalnie miejsca na nadkolach, zabudowach, wnękach, przestrzeniach podsufitowych. 
Elementy konstrukcyjne pojazdu mają być umieszczone na takiej wysokości, by osoby z niepełnosprawnością wzroku nie 
były narażone na uderzanie w nie głową. Bezpieczna wysokość to 230 cm, ale gdy zastosowanie takiej nie jest możliwe, 
powinna wynosić przynajmniej 190 cm.  

3. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej (zalecane w technologii LED) ma zapewniać możliwość częściowego jej wyłączenia 
takiego, aby wyeliminować odblaski w przedniej szybie pojawiające się podczas jazdy w nocy. 

4. Instalacja elektryczna wraz z elektronicznymi modułami sterującymi winna być umieszczona w przestrzeni podsufitowej. 
5. W miejscach uzgodnionych z Zamawiającym (termin do 90 dni po podpisaniu umowy) Wykonawca zamontuje  2 podwójne 

porty USB (typ A) w przestrzeni pasażerskiej i jeden pojedynczy w kabinie kierowcy, umożliwiające ładowanie baterii 
telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Zabudowa podświetlona, z zatyczką zabezpieczającą gniazdo, kolor żółty 
z czarnym pierścieniem wokół gniazda. 
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6. Autobusy mają posiadać naturalną i wymuszoną wentylację przestrzeni pasażerskiej. Jako naturalna wentylacja muszą być 
wykorzystane otwierane przesuwnie w górnej lub środkowej części szyby okien bocznych. 

7. Autobusy mają być wyposażone w wysokosprawny układ elektrycznego ogrzewania o mocy min 20 kW, który zapewni 
właściwe warunki przewozu pasażerów określone w rozdziale XVII. Wymagane jest wspomaganie ogrzewania przestrzeni 
pasażerskiej i kabiny kierowcy dodatkowym urządzeniem grzewczym zasilanym sprężonym gazem ziemnym CNG, przy 
spadkach temperatury poniżej 5 st. C. Tankowanie CNG ma się odbywać za pomocą złącza NGV-1 umieszczonego w miejscu 
umożliwiającym bezproblemowe zatankowanie zbiornika (do uzgodnienia). 

8. Autobusy muszą posiadać klimatyzację przestrzeni pasażerskiej z funkcją grzania dachowego oraz osobno sterowaną 
klimatyzację kabiny kierowcy zintegrowaną z układem ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedniej szyby. Klimatyzacja 
przestrzeni pasażerskiej sterowaną z miejsca kierowcy o wydajności chłodzenia co najmniej  22 kW. 

IV. Układ 
hamulcowy  

1. Autobusy mają posiadać zamontowany elektronicznie sterowany układ hamulcowy EBS (Electronic Breaking System) oraz:  
a) wyłącznik awaryjnego zwolnienia (luzowania) hamulca przystankowego, 
b) sygnalizację dźwiękową niezaciągniętego hamulca postojowego przy wyłączonym napędzie i nieobciążonym fotelu 

kierowcy. 

V. Układ 
pneumatyczny  

1. Ma zapewnić bezawaryjną pracę w zmiennych warunkach klimatycznych w szczególności w niskich temperaturach oraz 
przy dużej wilgotności. Ma posiadać skuteczny układ osuszania. Układ musi być wyposażony w podgrzewany automatyczny 
odolejacz i podgrzewany osuszacz.  

2. Wszystkie przewody sztywne i złączki pneumatyczne mają być wykonane z materiałów nierdzewnych. 
3. W układzie zamontowane przyłącze do pompowania kół z układu pneumatycznego. 

VI. Zawieszenie Autobusy mają posiadać tylko zawieszenie pneumatyczne na miechach gumowych, sterowane układem poziomującym oraz 
możliwość „przyklęku” prawej strony autobusu.  

VII. Ogumienie 1. Autobusy mają być wyposażony w ogumienie wielosezonowe (całoroczne) bezdętkowe 275/70 22,5 typu miejskiego o 
wzmocnionych bokach, klasy efektywności energetycznej min. E (Rozporządzenie (WE) Nr 1222/2009).  

2. Autobusy mają posiadać osłony na nadkolach kół chroniące boki pojazdu przed nadmiernym zabłoceniem.  
3. W pojeździe zamontowany ma być system kontroli pracy ogumienia. System ma umożliwić bieżące monitorowanie 

ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentację tych parametrów na centralnym wyświetlaczu kierowcy, a także 
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informowanie o przekroczeniu progów bezpieczeństwa. System powinien zawierać czujniki ciśnienia i temperatury. 
Ponadto, autobusy mają mieć możliwość łatwej obsługi, diagnozy i konfiguracji systemu poprzez dostarczony nieodpłatnie 
wraz z pojazdami jeden komplet narzędzi, testera i oprogramowania, w tym do obsługi zewnętrznej ogumienia jako 
pojazdów flotowych(dostarczone oprogramowanie musi uwzględniać 10-cio letnią nieodpłatną aktualizację). Autobusy 
mają być wyposażone w łatwo dostępne złącze diagnostyczne, a dostęp do złącz powinien być zagwarantowany bez 
konieczności demontażu elementów pojazdu. 

VIII. Układy 
dodatkowe 

1. Autobusy mają być wyposażone w niezależny układ rekuperacji energii hamowania. 
2. Autobusy mają być wyposażone w system automatycznej detekcji i gaszenia pożarów komory silnika i agregatu grzewczego 

zabezpieczający następujące komponenty: agregat grzewczy wraz ze zbiornikiem paliwa, pompa wody, sprężarka 
powietrza, bojler silnik trakcyjny. Układy detekcji i spowolnienia palenia się baterii trakcyjnych zainstalowanych w 
autobusie (na dachu jak i w komorze silnika). Układy muszą działać niezależnie od zewnętrznych i wewnętrznych źródeł 
zasilania. System wyposażony w układ autodiagnostyczny monitorujący połączenia z modułem informacji dla kierowcy, 
poziom ciśnienia gazu w układzie pneumatycznej detekcji oraz dezaktywację systemu. Informacja o stanie statusie systemu 
winna być wyświetlana w kabinie kierowcy. System winien być dostarczony z 12 letnim pakietem serwisowym, 
zawierającym koszty wszystkich przeglądów i materiałów eksploatacyjnych na 12 lat. 

3. Autobusy mają być wyposażone w układ do kontroli stanu rezystancji izolacji wszystkich urządzeń zasilanych wysokim 
napięciem. Osłabienie lub przebicie izolacji ma być sygnalizowane w kabinie kierowcy sygnałem świetlnym lub świetlnym  
i dźwiękowym. 

4. Autobusy mają być wyposażone w układ centralnego smarowania o stałym (nieprogresywny), minimum 50 bar ciśnieniu 
roboczym o ile występują jakieś stałe punkty smarownicze podwozia (zawieszenia, przegub), w przypadku jego montażu, 
na pulpicie kierowcy ma być sygnalizacja awarii systemu, rezerwie smaru w zasobniku i spadku ciśnienia. Sterownik  
z elektronicznym zapisem pamięci pracy systemu smarowania z możliwością odczytu na podłączonym komputerze. Pompa 
wyposażona w pokrywę nadążną oczyszczającą ścianki pompy ze smaru, nie dopuszczającą do zasychania smaru. 

5. Lustra zewnętrzne ogrzewane, sterowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy, mają być składane ręcznie w sposób 
umożliwiający mycie potokowe autobusów na myjni wieloszczotkowej. 

6. Autobusy mają być wyposażone w reflektory przeciwmgłowe i światła do jazdy dziennej. 
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7. Autobusy powinny być takiej konstrukcji, aby poza obsługami technicznymi wykonywanymi nie częściej niż co 30 000 km 
przebiegu nie trzeba było wykonywać innych czynności obsługowych, tzn. wszystkie prace obsługowe powinny być 
kumulowane do wykonania podczas obsług technicznych (dotyczy to również czynności smarowniczych). Zamawiający 
dopuszcza wykonywanie obsługi codziennej (OC). 

8. Autobusy powinny być wyposażone w wymagane urządzenia pokładowe zasilane energią elektryczną, których maksymalny 
pobór energii nie przekroczy 770 W. 

9. Wykonawca przekaże nieodpłatnie wraz z autobusami wyposażenie diagnostyczne (1 komplet) niezbędne do oceny stanu 
poszczególnych podzespołów,  narzędzi i innego wyposażenia warsztatowego niezbędnego do wykonania napraw i obsług 
technicznych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić pełny, kompletny wykaz wszystkich niezbędnych do wykonywania 
prac obsługowo - naprawczych narzędzi specjalnych, przyrządów kontrolno–pomiarowych i diagnostycznych, w ilości 
dostosowanej do asortymentu  przedmiotu zamówienia. Pełna dokumentację techniczną w formie papierowej lub na 
nośniki elektronicznym. Przekazane oprogramowanie diagnozujące pracę elektronicznych systemów sterujących musi 
uwzględniać min. 10-cio letnią nieodpłatną aktualizację.  

IX. Zespół 
napędowy  

1. Autobusy mają być napędzane silnikiem(-mi) elektrycznym(-i) o mocy umożliwiającej osiągnięcie przez pojazd, w którym 
znajduje się minimum 75 pasażerów, zmiany prędkości od 0 do 60 km w czasie max 27 sekund, zmiany prędkości od 0 do 40 
km/h w czasie max 15 sekund, zmiany prędkości od 0 do 20 km/h w czasie max 6 sekund.  

2 .  Układ napędu może odzyskiwać energię hamowania i wykorzystywać ją do doładowania akumulatorów lub kondensatorów 
(zależnie od zastosowanego rozwiązania technicznego). 

X. Magazynowanie 
energii 
elektrycznej  

1. Energia elektryczna może być magazynowana w: 
a) akumulatorach litowo-jonowo-tytanowych (LTO) - pojemność min.  115 kWh,  
b) superkondensatorach,  
c) innych urządzeniach, będących wynikiem postępu technicznego o porównywalnych lub lepszych zdolnościach 

magazynowania energii w stosunku do akumulatorów lub superkondensatorów.  
2. Zdolność magazynowania energii w pojeździe powinna umożliwić przejechanie autobusów przy zasilaniu elektrycznym  

w warunkach  SORT 2 co najmniej 80 km, bez doładowywania baterii w temperaturach otaczającego powietrza  
w miejscach zacienionych od -30˚do 40˚C. 
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3. Zabudowa urządzeń do magazynowania energii powinna umożliwiać ich wymianę w warunkach warsztatowych 
użytkownika.  

4. Urządzenia do magazynowania energii powinny być takiej konstrukcji, aby możliwy był ich jak najdłuższy okres użytkowania 
zgodnie ze złożoną ofertą, jednak nie krótszy niż 84 miesiące, z tym, że 1 miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancji  
(w sposób określony w wymaganiach technicznych), możliwość magazynowania energii w urządzeniach powinna pozwolić 
na przejechanie w warunkach SORT 2 co najmniej 70 km, bez doładowywania baterii.  

5. Pomiar zużycia energii elektrycznej według testu SORT 2 należy wykonać zgodnie z procedurą badawczą PB-23, wydanie 
02, która została opisana w załączniku nr 2d do OPZ. 

6. Zasady pomiaru zużycia energii elektrycznej. 
7. Pomiar zużycia energii elektrycznej „E” polega na jeździe pojazdem, bez załączonej klimatyzacji, ogrzewania, oświetlenia 

(tylko oświetlenie wymagane dla jazdy dziennej), systemów ABS/ASR, wyrażone parametrem kWh/1 km (z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku wg obowiązujących zasad matematycznych) określoną dla warunków eksploatacji autobusu 

odpowiadających wymaganiom określonym przez Union Internationale des Transport Publics (UITP) dla przeprowadzania 

testów typu SORT 2. 

8. Punkty za zużycie energii elektrycznej „E” będą przyznawane na podstawie drogowego zużycia energii elektrycznej wg testu 

SORT 2 zgodnie z procedurą badawczą PB-23, wydanie 02, stanowiącej załącznik nr 2d do OPZ. Test ma być wykonany dla 

oferowanego typu autobusu, przez jednostkę badawczą zdolną do wykonania takiego testu. tj. spełniającą wymogi określone 

w punkcie 3.2 i 3.3 procedury PB-23, wydanie 02. 

Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje wynik pomiaru zużycia energii elektrycznej na oferowane autobusy. 

Weryfikacja pomiaru zużycia energii elektrycznej odbywać się będzie w oparciu o przeprowadzone testy. Protokół  

z testów wraz z wynikami pomiarów drogowego zużycia energii elektrycznej wg testu SORT 2 wykonanego zgodnie z procedurą 

badawczą PB-23, wydanie 02, dla oferowanego typu autobusu ma być dostarczony  Zamawiającemu najpóźniej 4 tygodnie 

przed dostawą autobusów. Wskazana w dokumentacji wartość zużycia energii elektrycznej nie może być wyższa niż wartość 
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zużycia energii elektrycznej wynikająca z oferty Wykonawcy. Niezgodność z powyższym postanowieniem skutkować będzie 

brakiem możliwości odbioru autobusów i uznaniem, że dostawa nie została wykonana w terminie.  

 

 

 

XI. System 
ładowania 
energii 
elektrycznej  

1. Urządzenia magazynujące energię elektryczną w autobusie (tj. baterie, akumulatory, superkondensatory, inne) mają być 
ładowane za pomocą: 

a)  złącza plug-in o mocy dostosowanej do potrzeb ładowania baterii zastosowanych w autobusie, w taki sposób, by 
można było naładować całkowicie rozładowane baterie w czasie nie dłuższym niż 5 godzin,  Ładowanie wykonywane 
ma być zgodnie z normami IEC 61851-1, IEC 61851-23 AnexC, IEC61851-24 AnexC. Gniazda złącz umieszczone: 1-dno w 
przedniej części autobusu, 2-gie z prawej strony za  I  drzwiami, 

b) pantografu zamontowanego na autobusie, o możliwości ładowania min. 250kW przy napięciu  600 VDC - autobus 
powinien być konstrukcyjnie przystosowany do szybkiego ładowania przy wykorzystaniu pantografu. Ładowanie 
prowadzone ma być zgodnie z normami IEC 61851-1, IEC 61851-23AnexC, IEC61851-24 AnexC.  

2.  Stacja ładowania szybkiego (pantografowego) będzie określona przez Zamawiającego, a jej warunki techniczne będą 
następujące: 

1) lokalizacja  przy ulicy Królowej Jadwigi (pętla oś. Michałów) o na istniejącym przystanku końcowym,  
2) na stanowisku zamontowana będzie kopuła kontaktowa, z którą musi współpracować pantograf zamontowany na 

autobusie, 
3) kopuła zasilająca (platforma zasilająca), połączona ze stacją ładowania,  wyposażona w 5 pól kontaktowych: biegun 

dodatni (DC+), biegun ujemny (DC-) styk ochronny (PE), styk komunikacyjny (CP), styk komunikacyjny (PP).  Fizyczne 
połączenie pomiędzy autobusem elektrycznym i platformą zasilającą stanowić ma głowica z odpowiednio 
ulokowanymi stykami, umieszczona na ramieniu pantografu. Każdy autobus musi być wyposażony w ruchomy 
pantograf z głowicą przystosowaną do współpracy z kopułą zasilającą. Czas unoszenia powinien wynieść około 3 
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sekundy, a opadania około 4,5 sekund. Konstrukcja pantografu powinna być stabilna, a jednocześnie lekka, 
przystosowana do częstego użytkowania. Pantograf powinien mieć własny napęd oraz układ docisku głowicy, 

4)   wymiary kopuły zasilającej długość/szerokość/ wysokość ~1300/770/325 mm, 
5)   wysokość zawieszenia platformy zasilającej (kopuły)  - ~ 4,5 m, 
6)  pantograf musi mieć ramię umożliwiające ładowanie przy różnych wysokościach zawieszenia platformy – od 4,3  
       do   5 m,  
7) napięcie ładowania   - 400 – 800 DC. 

3. Ładowanie prądem stałym w trybach CC/CV, urządzenia magazynujące energię oraz pantograf powinny umożliwiać 
ładowanie mocą min. 250 kW przy napięciu 600 VDC. 

4. Napięcie izolacji wyjść względem wejść - 2,5 kVAC   50 Hz – 1 min. 
5. Wymagana siła docisku pantografu  - 250 N. 
6. Zarządzanie procesem ładowania ma być realizowane przez system zlokalizowany w autobusie (BMS), komunikacja 

pomiędzy stacją ładowania i autobusem wg standardów ICE 61851-23, ICE 61851-24, ISO 15118/DIN 70121. 
7. Kąt obrotu pantografu zamocowanego w autobusie powinien wynosić minimum 20. Wymaga się dodatkowo  

zainstalowania elektronicznego systemu wspomagającego kierowcę autobusu przy naprowadzaniu pojazdu na stanowisko 
ładowania. Informacja o stanie naprowadzania powinna być wyświetlana w kabinie kierowcy. 

8. W czasie ładowania w autobusach mogą przebywać osoby oczekujące na przejazd oraz mogą wsiadać lub wysiadać z 
pojazdu. Autobusy wraz z układem ładowania ma być bezpieczny dla pasażerów przebywających wewnątrz autobusu, 
oczekujących na przejazd oraz w czasie wsiadania lub wysiadania z pojazdu. 

9. Autobusy muszą być wyposażone w układ elektroniczny nadzorujący proces ładowania i zabezpieczający pojazd przed 
ingerencją mechaniczną użytkownika podczas jego trwania. Układ zabezpieczający ma uwzględniać możliwe błędy 
użytkownika wynikające z roztargnienia, pośpiechu, rutyny lub braku doświadczenia. 

10. W autobusach należy zamontować liczniki energii elektrycznej pozwalające na indywidualne rozliczanie zużycia energii 
elektrycznej przez autobus w określonej jednostce przebiegu. 



 
 

str. 10 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 
 

XII. Podstawowe 
parametry 
użytkowe 

Autobusy winny być dopuszczone do ruchu zgodnie z prawem polskim oraz spełniać następujące warunki: 
1. Długość pojazdu: 12000 mm+/- 5%. 
2. Szerokość pojazdu: 2500 – 2550 mm. 
3. Łączna liczba miejsc:  min. 75.  
4. Liczba miejsc siedzących:   od 25 do 30 pełnowymiarowych miejsc (dopuszcza się montaż 2 siedzeń składanych 

umieszczonych przy ścianie bocznej w przestrzeni przeznaczonej na wózek). 
5. Liczba miejsc na wózki – minimum jedno stanowisko na wózek inwalidzki lub dziecięcy. 
6. Układ drzwi: 2-2-2, rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia. 
7. Efektywna szerokość drzwi dwuskrzydłowych (szerokość otworu drzwiowego dostępna dla pasażerów): min. 1200 mm. 
8. Autobus nie może być wyższy niż  3,5 metra od poziomu jezdni.  
9.   Na przedniej części dachu, po obu stronach autobusu, mają być zamontowane uchwyty na chorągiewki (średnica drążka 

chorągiewki – 20 mm. 

XIII. Ukształtowanie 
podłogi 
pojazdów 

1. Każdy autobus winien posiadać niską podłogę na całej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących.  
2. Brak stopni poprzecznych w podłodze (w przejściu środkowym). 
3. Brak stopni w drzwiach, próg wejściowy podświetlony listwą świetlną LED. 
4. Maksymalna wysokość podłogi na progu każdych drzwi: 340 mm. 
5. Szerokość przejścia pomiędzy nadkolami osi przedniej i tylnej mierzona 100 mm nad podłogą w najwęższym miejscu: 

minimum 520 mm. 

XIV. Identyfikacja 
wizualna 

1. Schemat i kolorystyka malowania pojazdów – wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu 
umowy. 

2. System oznaczeń (piktogramy i naklejki) - wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu 
umowy. 

XV. Organizacja 
przestrzeni 
pasażerskiej 

1. Podłoga i krawędzie: 
a) pokryta gładką wykładziną z materiału antypoślizgowego, 
b) kolor podłogi: szary, 
c) określonych strefach kolor jaskrawy żółty dla, 
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 stref drzwi, tj. w pasie szerokości min. 300 mm od krawędzi progu oraz w strefie poruszania się skrzydeł drzwi, 

 stref wydzielonych - np. przestrzeń przy kabinie kierowcy (strefa ograniczania widoczności dla kierowcy), 

 strefy wydzielonej pod stanowisko dla wózka inwalidzkiego z odpowiednim piktogramem; 
d) krawędzie progów zewnętrznych, stopni i podestów pod miejsca siedzące - oznaczone w formie naprzemiennych żółto-

czarnych trójkątów lub żółtej listwy, 
e) krawędzie zabudowy wnętrza (nadkola, zabudowa silnika) - w kolorze jaskrawo żółtym. 

2. Poręcze, uchwyty: 
a) kolor poręczy: na płatach drzwi malowane proszkowo na kolor żółty, zalecany kolor wg klasyfikacji RAL Classic RAL 

1004, 
b) kolor poręczy: poręcze pionowe i poziome wykonane ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo na kolor żółty.  

Poręcze pionowe mają być wyposażone w punkty świetlne w technologii LED, koloru bursztnowego (odległość dolnej 
krawędzi pierwszego punktu świetlnego od płaszczyzny niskiej podłogi ma wynosić 1,7 metra. Pozostałe punkty 
świetlne powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie pionowej z pierwszym punktem świetlnym,  

c) charakteryzujące się dużą odpornością na zarysowanie, 
d) rozplanowanie poręczy w taki sposób, aby możliwe było przytrzymanie się przez pasażerów opuszczających miejsca 

siedzące, 
e) poręcze poziome wyposażone w uchwyty wiszące do trzymania się przez pasażerów stojących, zamontowane w sposób 

uniemożliwiający ich niepożądane przesuwanie się na poręczach podczas jazdy. Uchwyty zamontowane w strefie 
platformy dla pasażerów stojących oraz w obrębie drzwi, 

f) w obrębie miejsc siedzących, przed którymi nie znajdują się inne miejsca siedzące zwrócone w tym samym kierunku (z 
poręczą umożliwiającą przytrzymanie się przy wstawaniu), muszą zostać zamontowane poręcze (np. na ścianie bocznej 
lub elementach zabudowy wnętrza) ułatwiające opuszczenie miejsca siedzącego. 

3. Fotele pasażerskie: 
a) fotele o ergonomicznym kształcie, wandaloodporne, tj. o powierzchniach utrudniających naniesienie napisów typu 

„graffiti", 



 
 

str. 12 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 
 

b) materiały tapicerskie o dużej odporności na zużycie (wycieranie, zabrudzenie) oraz o podwyższonej odporności na akty 
wandalizmu (rozerwanie, rozcięcie, podpalenie), 

c) kładki tapicerskie siedziska i oparcia wyposażone w gąbkę (piankę) zmiękczającą pod tapicerką, kolorystyka uzgodniona 
z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy,  

d) mocowanie foteli do konstrukcji autobusu w sposób umożliwiający zachowanie czystości – zalecane mocowanie jak 
największej liczby siedzeń do ścian pojazdu. 

4. Dostępność pojazdu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz dla osób z wózkami dziecięcymi: 
a) rampa uchylna, odkładana ręcznie lub automatycznie, znajdująca się w drugich drzwiach pojazdu prowadzących do 

wydzielonego stanowiska do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Krawędzie zewnętrzne rampy, po jej rozłożeniu, 
oznaczone w formie naprzemiennych żółto-czarnych trójkątów lub żółtej listwy. Rampa wg wymagań określonych  
w załączniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1), o nośności min. 300 kg, 

b) umiejscowienie rampy w podłodze w sposób umożliwiający samoczynny, grawitacyjny odpływ wody,  
c) przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy umieszczone na wysokości umożliwiającej naciśnięcie przez osobę 

znajdującą się na wózku: 

 na zewnątrz, w przypadku drzwi otwieranych do środka, przycisk umiejscowiony po prawej stronie drzwi (w pobliżu 
przycisku otwierania drzwi przez pasażerów), 

 na zewnątrz, w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz, przycisk umieszczony na prawym płacie drzwi, 

 oznakowanie symbolem wózka powinno znajdować się na przycisku, 

 typ przycisku: elektroniczny lub pojemnościowy o odczuwalnym zadziałaniu, 

 kolor przycisku: niebieski, 

 kolor obudowy przycisku: żółty, 

 przycisk podświetlany na zielono w momencie, gdy drzwi pojazdu zostają otwarte lub gdy prowadzący pojazd 
uaktywni opcję otwierania drzwi przez pasażerów, 

 naciśnięcie przycisku musi skutkować krótkotrwałym podświetleniem przycisku na czerwono, 

 wciśnięcie przycisku musi dezaktywować funkcję automatycznego zamykania II drzwi, 
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d) funkcja przyklęku prawej strony pojazdu tj. możliwość obniżenia pojazdu o ok. 70 mm. Funkcja musi być uruchamiana 
ze stanowiska kierowcy oraz posiadać możliwość uruchomienia przyklęku zarówno przy otwartych jak i zamkniętych 
drzwiach pojazdu oraz możliwość utrzymania autobusu w stanie przyklęku również po wyłączeniu silnika, 

e) poręcze ułatwiające wejście do pojazdu osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Rozmieszczenie i konstrukcja 
poręczy musi umożliwiać swobodny wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym, 

f) stanowisko do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - ściśle wg wymagań określonych w Regulaminie nr 107 EKG 
ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1), 

g) wyposażone w biodrowy pas bezpieczeństwa, podporę lub oparcie prostopadłe do wzdłużnej osi pojazdu, poręcze lub 
uchwyty zamontowane na boku lub ścianie pojazdu. Przestrzeń na wózki inwalidzkie powinna być wolna od słupków  
i automatów biletowych oraz na tyle duża, aby umożliwić obrót na wózku, 

h) fotele pasażerskie specjalne do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się - ściśle wg wymagań 
określonych w Regulaminie nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1), 

i) dostępność przestrzeni pasażerskiej autobusu ma spełniać zapisy załącznika nr 2 w części V ,,Standard transportowy” 
dokumentu Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

XVI. Sterowanie 
drzwiami 

Podstawowe wymagania: 
1. Drzwi uruchamiane mechanicznie z możliwością opcji włączania uruchamiania automatycznego, otwierane do wewnątrz.  
2. Każde drzwi wyposażone w oświetlenie obszaru drzwi włączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i świecące  

w sposób ciągły aż do momentu całkowitego zamknięcia się drzwi, punkt świetlny zlokalizowany wewnątrz pojazdu, nad 
drzwiami w osi pionowej otworu drzwi. 

3. Otwarcie drzwi lub aktywacja zezwolenia otwarcia drzwi przez pasażerów musi skutkować włączeniem blokady 
przystankowej (hamulec przystankowy). 

4. Drzwi wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwarcia (przy ściśnięciu pasażera). 
5. Przy każdych drzwiach urządzenie sterujące awaryjnym otwieraniem drzwi zabezpieczone przed przypadkowym użyciem, 

zabezpieczenie powinno być łatwo usuwalne w celu uzyskania dostępu do urządzenia sterującego. 
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6. Blokada awaryjnego otwierania drzwi przy prędkości powyżej 5 km/h. 
7. Pojazd wyposażony dodatkowo w system uruchamiający drzwi automatycznie, tzw. "ciepły guzik", spełniający następujące 

założenia: 
8. System uruchamiający drzwi automatycznie funkcjonuje jako system samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów po 

aktywacji systemu przez prowadzącego pojazd, wyjątek stanowią pierwsze drzwi, w których dopuszcza się możliwość 
zablokowania wygrodzonego skrzydła przez kierowcę; 

9. Detekcja obecności pasażerów w płaszczyźnie otworu drzwi; 
10. Automatyczne zamykanie się drzwi po upływie 5 sekund od momentu, gdy detekcja obecności pasażerów wykaże brak 

wsiadających lub wysiadających pasażerów; pojazdy powinny posiadać możliwość zmiany wielkości parametru czasu 
opóźnienia zamykania drzwi; 

11. Detekcja obecności wsiadającego lub wysiadającego pasażera powoduje zaprzestanie zamykania się drzwi, ich otwarcie do 
pełnej szerokości i ponowne zamknięcie po upływie 5 sekund od chwili gdy detekcja obecności pasażerów wykaże brak 
osób ; 

12. Detekcja obecności pasażerów funkcjonuje tylko w momencie aktywnego systemu otwierania drzwi przez pasażerów; 
13. Sygnał świetlny i akustyczny ostrzegawczy umieszczony przy wszystkich drzwiach sygnalizujący w sposób automatyczny 

zamykanie drzwi na 1-3 sekundy przed rozpoczęciem zamykania (ton dźwięku należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie 
do 90 dni od daty podpisania umowy); 

14.   Przyciski sterujące i sygnalizujące w przestrzeni pasażerskiej (wewnątrz pojazdów): 
a) Przyciski „STOP" („na żądanie"): 

 Przyciski sygnalizują potrzebę zatrzymania autobusu na najbliższym przystanku; 

 Typ przycisku: elektroniczny o odczuwalnym skoku. 

 Kolor obudowy przycisku zamiaru wysiadania: czerwony; 

 Kolor przycisku zamiaru wysiadania „na żądanie": czerwony; 

 Napis na przycisku zamiaru wysiadania: „STOP"; 

 Dodatkowy napis na obudowie przycisku lub na samym przycisku: „STOP" w alfabecie Braille'a; 
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 Rozmieszczenie przycisków - równomiernie na całej długości przestrzeni pasażerskiej, na poręczach lub innych 
powierzchniach (np. na zabudowie kabiny kierowcy); 

  Liczba przycisków - minimalnie 1 na każde 4 miejsca siedzące. Zalecane rozwiązanie - umieszczenie przycisków na 
każdej pionowej poręczy; 

  Naciśnięcie przycisku obowiązkowo sygnalizowane jest wyświetleniem na ok. 5 sekund komunikatu „STOP" na 
wyświetlaczach wewnętrznych systemów informacyjnych; 

b) Przyciski otwierania drzwi: 

 Przycisk służący do otwierania drzwi przez pasażerów - tylko tych drzwi, przy których przycisk został umieszczony, 
dodatkowo przyciski sygnalizują potrzebę zatrzymania pojazdu na najbliższym przystanku; 

 Przycisk wyposażony w funkcję „pamięci", tj. zapamiętania sygnału naciśnięcia przycisku – naciśnięcie przycisku 
przez pasażera przed zatrzymaniem się autobusu musi skutkować automatycznym otwarciem danych drzwi, po 
aktywacji przez prowadzącego opcji samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów i po zatrzymaniu się 
autobusu na przystanku; 

 Typ przycisku: elektroniczny o odczuwalnym skoku; 

 Kolor obudowy przycisku zamiaru wysiadania: żółty; 

 Kolor przycisku otwierania drzwi: zielony; 

 Napis na przycisku lub podświetlanej obudowie przycisku otwierania drzwi: „DRZWI" i/lub „< >” i/lub piktogram 
symbolizujący otwieranie drzwi; 

 Dodatkowy napis na obudowie przycisku lub na samym przycisku: „DRZWI" w alfabecie Braille'a lub wypukły 
piktogram w formie dwóch przeciwbieżnie skierowanych strzałek „< >”; 

 Przycisk wyposażony w podświetlenie dwukolorowe realizujące dwie funkcje przycisku; 

 Pierwsza funkcja podświetlenia jest realizowana po naciśnięciu przycisku przez pasażera: 

 Podświetlanie ciągłe aż do momentu zatrzymania się autobusu i otwarcia drzwi (automatycznego w przypadku 
aktywacji systemu otwierania drzwi przez prowadzącego pojazd); 

 Kolor podświetlenia wokół przycisku – czerwony; 
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 Funkcja ta jest równoznaczna z funkcją przycisków „STOP” ; 

 Naciśnięcie przycisku dodatkowo sygnalizowane jest wyświetleniem na ok. 5 sekund komunikatu „STOP" na 
wyświetlaczach wewnętrznych systemów informacyjnych; 

 Druga funkcja - aktywacja systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów bez wcześniejszego 
naciśnięcia danego przycisku: 

 Podświetlenie ciągłe aż do momentu dezaktywacji systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów lub 
do momentu otwarcia drzwi; 

 Kolor podświetlenia wokół przycisku – zielony; 

 Lokalizacja przycisków - na poręczach bezpośrednio przy drzwiach, po obu stronach drzwi na wysokości do 120 cm. 
W przypadku gdy na jednej poręczy będzie się znajdować przycisk i kasownik, w celu zapewniania odpowiedniej 
dostępności wszystkim pasażerom należy zdublować przycisk nad/pod kasownikiem;  

 Dopuszcza się lokalizację przycisku bezpośrednio na płacie drzwi z możliwością zduplikowania go na poręczach: 

 W przypadku, gdy pierwsze drzwi w pojeździe znajdują się na zwisie przednim - przycisk umieszczony tylko po 
prawej stronie drzwi (patrząc od wewnątrz); 

 W przypadku, gdy ostatnie drzwi w pojeździe znajdują się na zwisie tylnym i po prawej stronie drzwi (patrząc od 
wewnątrz) nie ma możliwości zamontowania przycisku na poręczy lub innej powierzchni, możliwe jest 
zamieszczenie przycisku tylko po lewej stronie drzwi 

 W przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz możliwe jest zamontowanie przycisków bezpośrednio na płacie drzwi 
- w takim przypadku dla drzwi dwuskrzydłowych dopuszczalne jest umieszczenie jednego przycisku na parę skrzydeł: 

 Przycisk ten realizuje analogiczne funkcje jak przycisk umieszczony na poręczy  
c) Naciśnięcie przycisku powinno być wyczuwalne przez pasażera (skok przycisku); 

 Przyciski sterujące i sygnalizujące na zewnątrz pojazdów: 

 Typ przycisku: elektroniczny o odczuwalnym skoku; 

 Kolor przycisku: czerwony; 

 Kolor obudowy przycisku: czerwony wg klasyfikacji RAL Classic - RAL 3020 
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 Nadruk na przycisku: wypukły piktogram w formie dwóch przeciwbieżnie skierowanych strzałek „< >"; 

 Przycisk wyposażony w podświetlenie dwukolorowe. Możliwe podświetlenie samego przycisku lub obwódki wokół 
przycisku; 

 Podświetlenie ciągłe w kolorze zielonym od momentu aktywowania przez prowadzącego pojazd systemu 
samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów aż do momentu dezaktywacji tego systemu; 

 Podświetlenie krótkotrwałe w kolorze czerwonym, jako sygnalizacja naciśnięcia przycisku przez pasażera. 
Podświetlenie w momencie naciskania przycisku; 

 Lokalizacja przycisków: na prawym płacie drzwi, na wysokości 110 +/-15 cm od poziomu jezdni, lub wyjątkowo, gdy 
drzwi otwierają się do środka, z boków drzwi przy każdym skrzydle na wysokości ok. 110 +/-15cm od poziomu jezdni, 
a w przypadku pierwszych drzwi tylko po lewej stronie (patrząc os zewnątrz); 

d) Przyciski sterujące na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd: 

 W kabinie prowadzącego pojazd na desce rozdzielczej muszą być zamontowane następujące przyciski sterujące 
drzwiami oraz elementy sygnalizujące zamierzenia pasażerów:  

 Sygnalizacja naciśnięcia przez pasażerów przycisków , w tym też sygnał dźwiękowy, nadawany przez 2 sekundy od 
momentu naciśnięcia przycisku, uruchomieniu funkcji „STOP” („Na żądanie”) przez pasażera; 

 Przycisk aktywacji systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów – zezwolenia na otwarcie drzwi. 
Dezaktywacja systemu (wyłączenie przycisku) powinno skutkować automatycznym zamknięciem wszystkich 
otwartych drzwi, bez potrzeby naciskania innych przycisków; 

 Przyciski indywidualnego otwierania każdych drzwi przez prowadzącego pojazd; przyciski te umożliwiają również 
zamknięcie drzwi otwartych przy aktywnym systemie otwierania drzwi przez pasażerów; 

 Przycisk umożliwiający otwarcie i zamknięcie wszystkich drzwi jednocześnie; przycisk ten umożliwia również 
zamknięcie drzwi otwartych przy aktywnym systemie otwierania drzwi przez pasażerów; 

 Sygnalizacja stanu otwarcia / zamknięcia drzwi na desce rozdzielczej (podświetlenie przycisków lub ikony na 
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym); 

 Sygnalizacja uaktywnienia przycisku informującego o konieczności rozłożenia rampy; 
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15. System samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów musi być aktywny przez cały czas, od momentu aktywacji do 
momentu dezaktywacji, tj. zamknięcie drzwi przez prowadzącego pojazd innym przyciskiem niż przycisk aktywacji systemu, 
nie może powodować jego dezaktywacji; 

16. System samodzielnego otwierania drzwi wraz z funkcją automatycznego zamykania drzwi, musi być aktywny również po 
wyłączeniu „zapłonu" przez prowadzącego pojazd; 

     W przypadku znacznego zatłoczenia obszaru okolic drzwi, kierowca powinien mieć możliwość wymuszenia zamknięcia   
drzwi. 

 

XVII. Wentylacja 
przestrzeni 
pasażerskiej – 
ogrzewanie i 
klimatyzacja 

1. Wentylacja naturalna poprzez okna: 
a) Minimum 70% okien bocznych na każdej stronie pojazdu musi posiadać górną część przesuwaną; 
b) Do powyższego wskaźnika zaliczane są okna o minimalnej szerokości otworu okiennego 800 mm oraz nie będące 

wyjściami awaryjnymi; 
c) Okna te powinny być równomiernie rozmieszczone na całej długości pojazdu – zalecane naprzemienne rozmieszczenie 

okien. Niedopuszczalne jest umieszczenie otwieranych okien tylko w przedniej lub / i tylnej części pojazdu; 
d) Część przesuwana musi obejmować nie mniej niż 30%  wysokości okna; 
e) Przesuwane części okien muszą być wyposażone w zamki blokujące okno w pozycji zamkniętej; 

2. Wentylacja naturalna poprzez klapy dachowe: 
a) Autobus musi posiadać uchylne wywietrzniki dachowe w ilości min. 1 szt; 
b) Wywietrzniki powinny posiadać następujące poziomy ustawień - nawiew (otwarcie z przodu), przewiew (całkowite 

otwarcie), wywiew (otwarcie z tyłu), całkowite zamknięcie; 
c) Funkcja elektrycznego zamykania i otwierania wywietrzników przez kierowcę; 
d) Rozmieszczenie wywietrzników: równomierne na całej długości pojazdu; 

3. Autobusy mają posiadać naturalną i wymuszoną wentylację przestrzeni pasażerskiej, układ wentylacji wraz z układem 
ogrzewania musi przeciwdziałać roszeniu na suficie i szybach bocznych.  

4. Klimatyzacja: 
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a) Autobusy powinny być wyposażone w niezależne od siebie urządzenie klimatyzacyjne przestrzeni pasażerskiej oraz 
kabiny kierowcy. W przypadku zintegrowania urządzeń do klimatyzacji kabiny kierowcy oraz do klimatyzacji przestrzeni 
pasażerskiej, dostępna powinna być funkcja niezależnego sterowania i regulacji temperatury dla poszczególnych 
przestrzeni; 

b) Liczba urządzeń w przestrzeni pasażerskiej dla autobusów objętych postępowaniem: 1 sztuka w pojeździe; 
c) Urządzenie musi realizować funkcję chłodzenia-ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, automatycznie we współpracy z 

układem ogrzewania autobusu; 
5. Systemy ogrzewania: 

a) W przestrzeni pasażerskiej powinny zostać zamontowane skuteczne urządzenia grzewcze. Nagrzewnice muszą być 
zamontowane w sposób chroniący pasażerów przed przypadkowym zranieniem lub inną kontuzją; 

6. Kabina kierowcy ma posiadać niezależny, od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej, układ ogrzewania, wentylacji  i 
klimatyzacji, regulowany z miejsca pracy kierowcy; 

7. W przedziale pasażerskim autobusów powinna być utrzymana temperatura powietrza: 
a) w przypadku temperatury zewnętrznej powyżej +25oC, klimatyzacja musi mieć możliwość obniżenia temperatury 

przedziału pasażerskiego o co najmniej  5oC od temperatury zewnętrznej; 
b) włączenie klimatyzacji musi nastąpić w sposób automatyczny, gdy temperatura powietrza w przedziale pasażerskim 

autobusu wyniesie +24oC. musi istnieć również możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia klimatyzacji niezależnie od 
zastosowanych urządzeń automatycznych, w zależności od wyboru trybu przez prowadzącego (możliwość ręcznego 
włączenia lub wyłączenia); 

c) Włączenie ogrzewania musi nastąpić w sposób automatyczny lub ręcznie, w zależności od wyboru trybu przez 
prowadzącego, gdy temperatura powietrza w przedziale pasażerskim autobusu spadnie poniżej +5oC (oraz możliwość 
ręcznego wyłączenia); 

XVIII. Tablice 
zewnętrzne 

1. Wyświetlacz zewnętrzny przedni 
a) Lokalizacja tablicy: wyświetlacz umieszczony w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą lub w górnej części przedniej 

szyby; 
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b) Tablica elektroniczna spełniająca wymagania: 

 W oparciu o diody koloru białego; 

 Wymiary tablicy: min. 24 x 192 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 10 mm. Interfejs komunikacyjny Ethernet; 

 Wyświetlacz z systemem adoptującym jasność świecenia do warunków panujących na zewnątrz pojazdu 

c) Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji: 

 Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej; 

 Nazwa przystanku końcowego w jednym bądź w dwóch wierszach; 

 Możliwość prezentacji oznaczenia linii  w negatywie; 

 Możliwość prezentowania dodatkowych elementów graficznych (piktogramów); 

 Czas pozostały do odjazdu pojazdu z przystanku początkowego; 

 Zastosowanie czytelnych czcionek tzw. bezszeryfowych; 

d) Tablica zewnętrzna musi prezentować informacje również podczas postoju pojazdu na przystanku początkowym i przy 
wyłączonym zapłonie (min czas działania systemu powinien wynosić 30 min.); 

2. Wyświetlacz zewnętrzny boczny – prawa strona  
a) Lokalizacja tablicy: wyświetlacz umieszczony nad oknami przed drugimi drzwiami, w wydzielonej przestrzeni nad 

boczną szybą (zalecana) lub w górnej części bocznej szyby, jeżeli nie ma warunków do umieszczenia wyświetlacza nad 
szybą; 

b) Tablica elektroniczna, spełniająca wymagania:W oparciu o diody koloru białego; 

 Wymiary tablic: min. 24 x 128 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 10 mm; 

 Interfejs komunikacyjny Ethernet; 

 Wyświetlacz z systemem adoptującym jasność świecenia do warunków panujących na zewnątrz pojazdu; 

 Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji; 



 
 

str. 21 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 
 

 Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej; 

 Nazwa przystanku końcowego - nazwa prezentowana w górnym wierszu obok oznaczenia linii; 

 Trasa przejazdu w dolnym wierszu – trasa prezentowana w sekwencji płynącej lub naprzemiennej (lista ulic 
zmniejszająca się wraz z pokonywaniem trasy); 

 Czas pozostały do odjazdu pojazdu z przystanku początkowego; 

 Możliwość wyróżnienia oznaczenia linii, w negatywie; 

 Zastosowanie czytelnych czcionek tzw. bezszeryfowych;. 

c) Tablica zewnętrzna musi prezentować informacje również podczas postoju pojazdu na przystanku początkowym i przy 
wyłączonym zapłonie (min czas działania systemu powinien wynosić 30 min.); 

3. Wyświetlacz zewnętrzny tylny:  
a) Lokalizacja tablicy: wyświetlacz umieszczony w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, 

jeżeli nie ma warunków do umieszczenia wyświetlacza nad szybą; 
b) Tablica elektroniczna, spełniająca wymagania: 
c) W oparciu o diody koloru białego; 
d) Wymiary tablicy: min. 24 x 48 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 10 mm; 
e) Interfejs komunikacyjny Ethernet 
f) Wyświetlacz z systemem adoptującym jasność świecenia do warunków panujących na zewnątrz pojazdu; 
g) Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji: 

 Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej; 

 Możliwość wyróżnienia oznaczenia linii w negatywie; 

 Możliwość wyświetlenia piktogramów; 

 Zastosowanie czytelnych czcionek tzw. bezszeryfowych; 

h) Tablica zewnętrzna musi prezentować informacje również podczas postoju pojazdu na przystanku początkowym i przy 
wyłączonym zapłonie (min czas działania systemu powinien wynosić 30 min.). 
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4. Wyświetlacz boczny przeznaczony dla potrzeb osób niedowidzących, zlokalizowany w pierwszym lub drugim prawym 
bocznym oknie na dole, wyświetlający numer linii 2 cyfrowy lub 3 cyfrowy (możliwość zmniejszenia wielkości czcionki, 
dopasowanie do szerokości tablicy dla numeru 3-cyfrowego) - tablica elektroniczna, w oparciu o diody koloru białego, 
24x40 punktów świetlnych, raster diód 7x10 mm. 

5.  Wyświetlacze zewnętrzne muszą prezentować informacje również podczas postoju pojazdu na przystanku początkowym i 
przy wyłączonym zapłonie (min czas działania systemu powinien wynosić 30 min.) 

XIX. System 
Dynamicznej 
Informacji 
Pasażerskiej i 
Karty Miejskiej 

Zamawiający użytkuje system dynamicznej informacji pasażerskiej produkcji  firmy R&G Plus Sp. z o.o., ul. Traugutta 7, 39-300 
Mielec. 
W skład aktualnie użytkowanego zestawu urządzeń zamontowanych w autobusie, obsługującego system dynamicznej 
informacji pasażerskiej i karty miejskiej wchodzą: 
Autokomputer wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (240x128 pikseli) oraz klawiaturę 
- Podstawa modułowa  
- Rozdzielacz sygnałowy  
- Moduł zabezpieczeń  
- Moduł drogi  
- Moduł zapowiedzi  
- Odbiornik GPS  
- Moduł GSM  
- Moduł RGSM  
- Sterownik tablic LCD  
- Emulator tablicy  
- Tablica  LCD 22''HD  
- Tablica  diodowa, dwuwierszowa 
- Moduł WiFi  
- Konwenter  
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- Kasownik dwufunkcyjny (do biletów papierowych oraz karty miejskiej) wyposażony w 3 przyciski funkcyjne na obudowie, z 
możliwością aktywacji doładowania internetowego - 3 szt. na pojazd.  

- Antena GPS/GSM/Wi-fi, 
 
Zamawiający wymaga dostawy wraz z autobusem nowego kompletu urządzeń obsługującego w/w systemy, w tym: 
- autokomputer (panel sterujący) musi być w wyposażony w panel dotykowy, kolorowy o przekątnej min. 10 cali, 
- tablica informacyjna wewnętrzna w formie ekranu TFT LCD o przekątnej ekranu min. 22 cale, umieszczona pod sufitem w 

przedniej części pojazdu nad przejściem pasażerskim wraz z uchwytem, 
- tablica informacyjna wewnętrzna w formie tablicy LED, dwu wierszowa, rozdzielczość 88x16 punktów świetlnych, raster 

tablicy 6x6 mm, z możliwością wyświetlenia informacji w min. 3 kolorach, do umieszczenia pod sufitem w środkowej części 
pojazdu nad przejściem pasażerskim wraz z uchwytem, 

- kasowniki dwusystemowe (możliwość skasowania biletu papierowego oraz elektronicznej karty zbliżeniowej w standardzie 
Mifare z możliwością aktywacji doładowania internetowego karty miejskiej) wyposażone w ekran dotykowy min. 7 cali, w 
ilości 3 szt. na pojazd, kompatybilne z systemem biletowym użytkowanym przez Zamawiającego, z możliwością wyboru 
wersji językowej na ekranie dotykowym (język polski, angielski), funkcjonalność kasownika dostosowana do systemu 
biletowego obowiązującego w radomskiej komunikacji miejskiej, umieszczone na wysokości nieprzekraczającej 140 cm 
(najwyższy przycisk) by mogły je obsłużyć osoby na wózkach i niskiego wzrostu. 

Dodatkowo pierwszy kasownik od strony kierowcy musi zapewniać możliwość zakupu biletu jednogodzinnego lub dobowego 
(normalne lub ulgowe) przy pomocy zbliżeniowej karty płatniczej (minimum: Visa, MasterCard/Maestro) lub telefonu 
wyposażonego w funkcję  NFC, bez wydruku biletu. Menu ekranowe kasownika musi umożliwić wybór dowolnego 
pojedynczego biletu przed dokonaniem płatności przy założeniu: jeden bilet to jedna transakcja. Musi być zapewniona 
możliwość kontroli dokonanej w ten sposób opłaty za przejazd za pomocą urządzeń kontroli biletów. Transakcje realizowane 
przez pasażerów w kasownikach muszą być niezależne od agenta rozliczeniowego.  Kasownik musi być przystosowany do 
obsługi kart bezstykowych zgodnie z normą ISO/IEC 14443 typ A/B część 1, 2, 3, 4 (tj. kart zgodnych z Mifare Standard, Mifare 
PLUS oraz DesFire), spełniający również wymagania przepisów dotyczących operacji za pomocą kart płatniczych, który jest 
zgodny z najnowszymi obowiązującymi branżowymi standardami bezpieczeństwa transakcji. Oprócz tego kasownik zapewnia 
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obsługę w pełnym zakresie radomskiej karty miejskiej. Inne funkcjonalności kasownika jak w pozostałych dwóch kasownikach 
(bez funkcji opłaty kartą zbliżeniową) każdego autobusu. Koszt utrzymania terminala płatniczego oraz prowizja za transakcje 
zbliżeniowe nie obciążają Wykonawcy. 
Szczegóły kolorystyki oraz funkcjonalności kasowników do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Informacje 
dotyczące kolorystyki "Marki Radom" dostępne są pod adresem: http://www.radom.pl/page/417,strategia-marki-
radom.html. 
 
Zamawiający nie definiuje konkretnego zestawu pozostałych urządzeń jednak funkcjonalność całego zestawu urządzeń musi 
być dostosowana do funkcjonalności systemów użytkowanych przez Zamawiającego. Pozostałe komponenty w/w systemów 
muszą zapewniać minimum:  
a) możliwość sterowania tablicami zewnętrznymi bez dodatkowego urządzenia sterującego,  
b) łączność z systemem centralnym w technologii GPRS, Wi-fi,  
c) możliwość prezentacji głosowego i wizualnego zapowiadania przystanków działającego w oparciu o lokalizację GPS 

przystanków, w głośnikach wewnętrznych oraz na tablicach wewnętrznych. W przypadku braku łączności pomiędzy 
pojazdem a systemem centralnym, autobus musi "odnajdywać się" na trasie według modułu drogi. 

d) możliwość odbierania informacji (komunikatu) z Centrum Nadzoru Ruchu na panelu kierowcy oraz tablicy TFT LCD 22 cale 
w technologii GPRS,  

e) możliwość wyświetlania czasu pozostałego do odjazdu autobusu na przystanku końcowym, tj. funkcja "za ile odjazd", 
prezentacja informacji na tablicach zewnętrznych czołowej i bocznej oraz na tablicy wewnętrznej typu TFT LCD min. 22 cale, 

f) możliwość zablokowania kasowników przez kierowcę z poziomu autokomputera, np. w dni bezpłatnej komunikacji (blokada 
działa do momentu odblokowania przez kierowcę). Wymagane wyświetlanie komunikatu na panelu kierowcy i kasowniku 
"kasowniki zablokowane" lub innej informacji dotyczącej blokady kasowników widocznej dla kierowcy (panel kierowcy) i 
pasażera (kasowniki), 

g) obsługę nowych technologii zastosowanych w pojeździe, np. związanych z poziomem naładowania akumulatorów lub 
innych. 

http://www.radom.pl/page/417,strategia-marki-radom.html
http://www.radom.pl/page/417,strategia-marki-radom.html
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Zamawiający wymaga również dostawy w ramach zamówienia zapasu serwisowego urządzeń w ilości minimum: 1 szt. 
autokomputer (panel sterujący), 3 szt. kasowników (w tym jeden z możliwością wniesienia opłaty przy pomocy zbliżeniowej 
karty płatniczej). 
Jeżeli zastosowanie nowych typów urządzeń wymaga zmiany oprogramowania zarządzającego (dedykowanych do obsługi 
systemów) to usługę i koszty modyfikacji (łącznie ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi nowych modułów) należy 
przewidzieć w ofercie. 

XX. Nagłośnienie 1. Niezależnie od zamontowanego systemu automatycznej głosowej informacji pasażerskiej, pojazd musi być wyposażony w 
system nagłośnienia z mikrofonem w kabinie kierowcy; 

2. System musi umożliwiać przekazanie przez prowadzącego pojazd komunikatu dla pasażerów; 
3. System wygłaszania komunikatów doraźnych powinien wykorzystywać instalacje oraz głośniki (min. 6 na pojazd) 

wykorzystywane w systemie automatycznej głosowej informacji pasażerskiej; 
4. Włączenie mikrofonu w trakcie przekazywania komunikatu przez prowadzącego pojazd powinno spowodować 

automatyczne wyciszenie emitowanych komunikatów automatycznych (bez zaburzania realizowanej sekwencji); 
5. System powinien automatycznie wyłączać mikrofon po 30 sekundach i powrócić do stanu pierwotnego, niezależnie od 

tego, czy po włączeniu komunikat dla pasażerów został przekazany. 

XXI. Monitoring 

wizyjny 

System monitoringu pojazdu wraz z możliwością rejestracji cyfrowej obrazu video z zainstalowanych kamer - rejestrator obrazu 
o następujących parametrach: 

 kompresja obrazu – H.264 
 rejestracja kanału audio – 2 kanały niezależne, 
 rejestracja kanałów video – min.  8 kanałów, 
 prędkość zapisu obrazu – min. 16 klatek/s/ze wszystkich kanałów,  
 rozdzielczość rejestrowanego obrazu min. 1280x960  (przy prędkości rejestracji jw.), 
 rejestracja na nośniku wymiennym, wyjmowanym, umożliwiającym zapis materiału 720 godzinnego wg ww. 

parametrów, dopuszcza się nośnik wymienny typu twardy dysk 2,5”, z uwzględnieniem dodatkowego (zapasowego) 
dysku twardego na każdy autobus, dysk twardy rejestratora kompatybilny z ogólnie dostępnymi dyskami na rynku. 
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 nośnik wymienny + zestaw do przeglądania materiału na komputerze PC po złączu USB lub przystawka (adaptor) USB + 
odpowiednia aplikacja do konfiguracji, analizy i archiwizacji wybranego przedziału zarejestrowanego materiału, 

 wyszukiwanie zdarzeń w zarejestrowanym materiale na podstawie daty, czasu, nr linii, nr bocznego pojazdu, nazwy 
przystanku lub  pozycji GPS – według uznania Wykonawcy (zastosowanie min. 4 kryteriów),  

 obraz dostarczany do monitora minimum 7” LCD zlokalizowanego w kabinie kierowcy z podziałem na cztery części (w 
każdej części widoczny obraz z innej kamery), z możliwością przełączenia przez kierowcę na pełny ekran obrazu z 
wybranej kamery, 

 monitor kolorowy w kabinie kierowcy do podglądania obrazu z kamer, o przekątnej ekranu min. 7” i obrazie w 
proporcji 16:9 przystosowany do współpracy z dostarczonym rejestratorem, 

 rejestrator musi spełniać normę PN-EN 50155 E1, 
 w rejestrowanym materiale musi być zawarta informacja daty, godziny, numer boczny autobusu, numer linii oraz nazw 

przystanków z wykorzystaniem danych: z magistrali IBIS lub Ethernet lub z kamery. Dane te muszą być zapisane na dysku 
twardym rejestratora w formie bazy danych,  

 standardowe przyłącza dla sygnału VIDEO, 
 zabezpieczenie przed ingerencją w zarejestrowany materiał – „znak wodny”, 
 uruchomienie rejestracji musi nastąpić natychmiast po uruchomieniu się systemu operacyjnego, ale nie później niż 3 

minuty po załączeniu zapłonu w pojeździe, natomiast podtrzymanie rejestracji po wyłączeniu zapłonu musi wynosić 
minimum 15 minut, 

 zasilanie kamer z rejestratora, 
 zasilanie rejestratora 8-38V, 
 interfejsy: IBIS lub RS232 lub RS422 lub Ethernet 10/100 Mbit, 
 temperatura pracy rejestratora od - 20ºC do +55ºC, 
 zabezpieczenie rejestratora(dysku) przed kradzieżą za pomocą klucza patentowego lub elektronicznego. Rejestracja na 

nośniku wymiennym ogólnie dostępnym na rynku. 
 Kamery do monitoringu: 
 wnętrze pojazdu: 3 sztuki,  
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 trasy przejazdu: skierowana do przodu (monitoring drogi przed pojazdem) – 1 sztuka, 
 kamera cofania – 1 sztuka (dopuszcza się zastosowanie kamery analogowej), 
- Parametry kamer: 

 Kamera cyfrowa IP, min. 1,3 Mpix; 1280x960; zgodna ze standardem PoE lub AHD, 
 Przetwornik CCD 1/3”, CMOS 
 Kamera dualna (dzień/noc), z podświetleniem podczerwieni ilość pikseli HD: 1280x960, 
 Czułość nie gorsza niż 0,1 lx przy F= 2,8, 
 Sprzętowo przystosowane do współpracy z dostarczanym rejestratorem, 
 Temperatura pracy kamery od -10ºC do + 50ºC, 
 Kamery zasilane z rejestratora lub poprzez Switch Ethernet, 

 Kamera cofania w wodoodpornej obudowie, przystosowana do montażu i pracy na zewnątrz pojazdu zamocowana na 
tylnej krawędzi dachu.   

Oprogramowanie:  
 przeglądanie i archiwizacja danych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC za Pomocą złącza USB,  
 możliwość zarejestrowania obrazu w ogólnie dostępnych formatach na różnych nośnikach  
 możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania  

zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt. Przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi.  
 możliwość wyszukiwania i przeglądania  materiałów  według  różnych  kryteriów:  daty,  czasu,  numeru  kamery, pojazdu, 

linii lub  pozycji GPS z ewentualną możliwością zaznaczenia pozycji GPS na mapie (zastosowanie min. 4 kryteriów), 
 możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu,  
 możliwość przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami,  
 możliwość zatrzymania obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku (np. jpeg, tiff, bmp);  
 możliwość oglądania obrazów ze wszystkich kamer jednocześnie,  
 możliwość dynamicznego przeglądania obrazu z wybranej kamery,  
 możliwość poklatkowego przeglądania obrazów do przodu i do tyłu,  
 możliwość powiększenie wybranego fragmentu obszaru zarejestrowanego obrazu.  
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 Wszystkie elementy w/w systemu muszą być odporne na czynniki zewnętrzne i mieć możliwość pracy w temperaturze od 
– 10ºC do + 70ºC oraz być odporne na wstrząsy.  

 Termin  gwarancji  monitoringu  nie  może  być krótszy  od  terminu  gwarancji  udzielonego  na   cały pojazd.  

XXII. Radiotelefon Radiotelefon wraz z głośnikiem i mikrofonem - radiotelefon współpracujący z systemem łączności radiowej Zamawiającego  w 

paśmie 152,0625 MHz.  

System winien być wyposażony w mikrofon dla kierowcy, głośniki wewnątrz autobusu i winien umożliwiać: 

 przekazywanie przez głośniki wewnętrzne komunikatów z systemu automatycznej głosowej informacji o trasie oraz 

innych dodatkowych komunikatów, w sekwencji określonej przez Zamawiającego, 

 przekazywanie przez kierowcę doraźnych komunikatów dla pasażerów; włączenie przez kierowcę mikrofonu w celu 

przekazania komunikatu powinno spowodować samoczynne wyciszenie emitowanych w tym momencie komunikatów 

z systemu automatycznego, bez zakłócenia realizowanej sekwencji,   

 automatyczne wyłączenie mikrofonu i powrót systemu do stanu pierwotnego, po 30 sekundach od włączenia 

mikrofonu, niezależnie od tego czy po włączeniu komunikat został przekazany, 

XXIII. System zliczania 
pasażerów 

W  autobusach winien być zainstalowany system automatycznego zliczania pasażerów, który musi: 
- działać w sposób nie wymagający obsługi przez kierowcę, 
- być umiejscowione przy wszystkich drzwiach pasażerskich,  
- posiadać funkcję umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wychodzących i wchodzących oraz funkcję zapisu przebiegu 

autobusu, 

- rejestrować wszystkie wyjścia i wejścia pasażerów przez każde z drzwi pojazdu, w sposób ciągły, dla każdego przystanku, 

przez cały okres pracy na linii komunikacyjnej; system musi rejestrować wyjścia i wejścia pasażerów również podczas postoju 

autobusu na przystanku krańcowym przy wyłączonym silniku (wyświetlonej informacji pasażerskiej, z zachowaniem funkcji 

"ciepły guzik", 
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- współpracować z  komputerem pokładowym, pełniącym funkcję bufora danych rejestrowanych przez urządzenie oraz 

umożliwiającym transmisję danych do serwera, gdzie będą przechowywane przez okres min. 6 miesięcy. 

Dopuszczalny błąd systemu liczony oddzielnie dla wyjść i wejść nie większy niż 5% : 

błąd = [|(liczba zliczona – liczba prawidłowa)| / liczba prawidłowa] x 100% 

Dostarczone bezpłatnie oprogramowanie analizujące dane musi umożliwiać określenie: liczby wychodzących i wchodzących 
do pojazdu pasażerów na każdym przystanku w kursie (łącznie dla wszystkich drzwi), bilansu zapełnienia pojazdu na każdym 
odcinku w kursie (pomiędzy przystankami), bilansu całkowitego dla każdego kursu, bilansu całkowitego dla wszystkich 
pojazdów na danej linii w określonym przedziale czasowym.                                          

XXIV. Szkolenia Wykonawca przeszkoli, na własny koszt, wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie wymaganym do obsługi i 

eksploatacji Przedmiotu Umowy,  przy czym: 

1. Szkolenie 36 kierowców powinno być przeprowadzone z podziałem na grupy czteroosobowe, a szkolenie jednej grupy 

powinno trwać co najmniej 4 godziny.  

2. Szkolenie obejmie także: 

- do 10 mechaników,  
- do 8 elektromechaników,  
- do 4 diagnostów,  

- do 2 informatyków,  

- do 8 dyspozytorów, 

- do 8 pracowników Stacji Paliw, 

- do 3 elektryków sieciowych. 

3. Szkolenie  w zakresie obsługi, diagnostyki i naprawy dostarczonych autobusów będzie przeprowadzone w wymiarze 

minimum 40 godzin, w tym 20 godzin szkolenia z zakresu obsługi elektroniki, urządzeń i programów diagnostycznych oraz 

minimum 20 godzin z zakresu obsługi systemu monitorowania infrastruktury ładowania. 
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4.  Szkolenia, o których mowa,  odbędą się w Radomiu albo w innym miejscu uzgodnionym pomiędzy stronami pod 

warunkiem pokrycia przez Wykonawcę kosztów podróży, zakwaterowania i delegacji osób szkolonych. 

5. Szkolenia kierowców (szkolenie praktyczne na autobusie obejmujące jazdę po terenie miasta Radomia oraz podstawowe 

czynności obsługowe przewidziane dla kierowcy) odbędą się w terminie i miejscu  uzgodnionym przez Wykonawcę  

z Zamawiającym. Z tytułu przeprowadzenia wszystkich szkoleń Wykonawcy nie przysługuje prawo do osobnego 

wynagrodzenia. Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia szkolenia łącznie z kosztami  materiałów szkoleniowych  

(w zakresie i ilości odpowiadającej ilości uczestników szkoleń), dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w miejscu szkolenia. 

6. Terminy poszczególnych szkoleń zostaną uzgodnione między Zamawiającym, a Wykonawcą na etapie realizacji 

zamówienia, nie później niż do upływu terminu wykonania zamówienia. 

7.  Każde szkolenie zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym jego przeprowadzenie. 
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II. PARAMETRY TECHNICZNE DLA SYSTEMÓW ŁADOWANIA AUTOBUSÓW MIEJSKICH 

 

I. 1. STACJA ŁADOWANIA ZAJEZDNIOWEGO – 5 szt. 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Zakres obejmuje wykonanie i dostawę 5 sztuk dwuwyjściowych stacji mobilnych ładowania zajezdniowego autobusów elektrycznych. 

Wszystkie ładowarki mobilne, wyposażone w koła jezdne z blokadą – ładowarki dwuwyjściowe z możliwością przesyłu mocy między wyjściami, 

przewody wyjściowe z ładowarek o długości min. 6m do uzgodnienia z operatorem). Montaż ładowarek na działce należącej do MPK w 

Radomiu Sp. z o.o., ul. Wjazdowa 4. Lokalizację punktów ładowania zawiera załącznik nr 3a do OPZ. Zapewnienie zasilania ładowarek 

zajezdniowych leży po stronie MPK w Radomiu Sp. z o.o. 

2. Stacja ładowania musi zapewniać możliwość ładowania 24h/doba, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem czasu na prace serwisowe. 

3. Stacja ładowania będzie znajdować się na terenie otwartym, w związku z czym jej konstrukcja ma uniemożliwiać ingerencję osób trzecich oraz 

być wandaloodporna. 

4. Zarządzanie procesem ładowania poprzez system zamontowany w pojeździe. 

5. Stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny min. IP54 oraz IK 10. 

6. Zakres temperatury zewnętrznej: od -25oC do +45oC. 

7. Dostarczana stacja ładowania musi posiadać certyfikat CE.  

8. Docelowa lokalizacja stacji ładowania zajezdniowego do uzgodnienia z Operatorem. 

9. Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane  przy zachowaniu przepisów prawa. 

10. Poziom dopuszczalnego hałasu stacji ładowania powinien być równy lub mniejszy niż 65dB. 

11. Czytnik RFID (częstotliwość 13,56MHz). 

12. Stacja ładowania musi posiadać moduł łączności: GSM/ 3G/ Ethernet/ Wi-fi/ OCPP (wybór sposobu komunikacji zostanie określony na etapie 

wdrożenia). 
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13. Napięcie zasilania dla stacji ładowania: 3x400V AC, 50Hz. 

14. Moc stacji ładowania: efektywna moc na wyjściu z ładowarki nie mniejsza niż 2x40 kW . 

15. Komunikacja z dowolnym systemem zarządzania stacjami ładowania zgodna z OCPP 1.6 (Open Charge Point Protocol) - połączenie i wymiana 

danych. 

16. Stacja ładowania musi być wyposażona w przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania. 

17. Stacja ładowania musi być wyposażona w sygnalizację LED informujące co najmniej o trwającym procesie ładowania, statusie naładowanego 

magazynu energii/dostępności oraz ewentualnych awariach. 

18. Kabel AC do zasilania mobilnych stacji ładowania jest przedmiotem dostawy. Zakłada się, że jego długość to minimum 6 mb, zakończony 
wtyczką 125A 3-phase.  
 

 

WYMAGANE PARAMETRY ELEKTRYCZNE dla ładowania prądem stałym (DC): 

1. Wysoka sprawność energetyczna: minimum 98%. 

2. Współczynnik mocy większy bądź równy 0,98. 

3. Komunikacja pomiędzy stacją ładowania i autobusem musi odbywać się zgodnie ze standardami IEC 61851-1/23/24; DIN 70121 / ISO 15118. 

4. Stacja ładowania musi być wyposażona w interfejs ładowania zgodnie z IEC 62196-3, Combo  CCS Type 2. 

5. Pozostałe parametry dostosowane do wymogów systemu ładowania energii elektrycznej opisanej w niniejszym załączniku w punkcie I. 

Parametry Techniczne dla Autobusów Miejskich, podpunkt XI. System ładowania energii elektrycznej, zapewniające otwartość protokołów dla 

procesu ładowania. 

6. Punkt ładowania zasilany będzie ze Stacji Trafo 15/0,4 kV, moc transformatora – 1000kVA. Przewidziane jest doprowadzenie zasilania do  

ładowarki z mocą 80 kW, zakończone gniazdem 125A 3 - phase. Zasilanie wykonuje Zamawiający we własnym zakresie. 
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2. STACJA ŁADOWANIA SZYBKIEGO (PANTOGRAFOWEGO) AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH - 1 szt. 
 

Jest to zespół funkcjonalnie ze sobą powiązanych urządzeń stacjonarnych, z częścią mocującą związaną z gruntem i instalacją doprowadzającą 

energię elektryczną od jej dostawcy, przeznaczonych do ultra szybkiego i w pełni zautomatyzowanego procesu ładowania pojazdów za pomocą 

urządzenia na linii autobusowej, w skład którego wchodzą: 

1. Stacja ładowania, 

2. Maszt wraz z platformą ładowania, 

3. Okablowanie, 

4. Urządzenia sterujące, 

5. Urządzenia zabezpieczające i podtrzymujące. 

6. Urządzenia zapewniające możliwość doładowania autobusu w przypadku awarii złącza pantografowego, przez złącze  typu "plug-in". 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Zakres obejmuje wykonanie zasilania, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, montaż oraz podłączenie i uruchomienie stacji 

ładowania autobusów elektrycznych ładowanych z przymocowaną do masztu platformą ładowania przy ulicy Królowej Jadwigi (pętla oś. 

Michałów)  na istniejącym przystanku końcowym. Szkic pętli końcowej wraz z lokalizacją masztu zawiera załącznik nr 2a do OPZ.  Punkt 

przyłączenia do sieci energetycznej określony przez PGE Dystrybucja wskazany jest w załączniku  nr  2c do OPZ. 

2. Konstrukcja modułowa. Awaria jednego modułu nie może być przyczyną wyłączenia z eksploatacji całego urządzenia.  

W przypadku awarii jednego lub więcej modułów, ładowanie odbywa się z mocą pomniejszoną o moduły, które uległy awarii. 

3. Stacja ładowania musi zapewniać możliwość ładowania 24h/doba, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem czasu na prace serwisowe. 
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4. Stacja ładowania musi zapewnić możliwość podłączenia zasilania z sieci średniego napięcia (SN). Patrz warunki określone w umowie 

przyłączeniowej – załącznik 2c, do OPZ. 

5. Stacja ładowania będzie znajdować się na terenie otwartym, w związku z czym jej konstrukcja ma uniemożliwiać ingerencję osób trzecich oraz 

być wandaloodporna. 

6. Stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny IP minimum IP54. 

7. Zakres temperatury zewnętrznej: od -30o do +55oC. 

8. Pomalowania masztu, stacji ładowania w  kolorze z palety RAL - do uzgodnienia z Zamawiającym. 

9. Stacja ładowania pomalowana farbą proszkową. W przypadku użycia materiałów nie wymagających malowania należy przewidzieć 

zabezpieczenie antykorozyjne. 

10. Dostarczana stacja ładowania musi posiadać certyfikat CE. 

11. System monitorowania wizyjnego miejsca zatrzymania autobusu elektrycznego, umieszczony na ramieniu masztu systemu automatycznego 

ładowania (przesył danych w czasie rzeczywistym do siedziby operatora). 

12. Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane przy zachowaniu przepisów prawa. 

 

 

WYMAGANE PARAMETRY ELEKTRYCZNE: 

1. Wysoka sprawność energetyczna: minimum 95%. 

2. Ładowanie prądem stałym w trybach: Constant Current (CC), Constant Voltage (CV). 

3. Komunikacja procesu ładowania poprzez system zamontowany w pojeździe typu VCCU, zgodnie z wdrażanym standardem dla autobusów 

elektrycznych oraz porozumieniem zawartym w tej sprawie pomiędzy producentami autobusów elektrycznych i producentów infrastruktury 

ładowania. 

4. Komunikacja pomiędzy stacją ładowania i autobusem musi odbywać się zgodnie ze standardami IEC 61851-1/23/24 / DIN 70121 / ISO15118. 
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5. Stacja ładowania musi być wyposażona w układ chłodzenia cieczą lub powietrzem zapewniający stabilną pracę i dogodne uwarunkowania 

temperaturowe urządzenia. 

6. Napięcie wyjściowe stacji ładowania: 400-800V DC. 

7. Stacja ładowania musi posiadać moduł łączności: GSM/ 3G/ Ethernet/ OCPP (sposób komunikacji zostanie określony na etapie wdrożenia). 

8. Stacja ładowania musi być wyposażona w przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania. 

9. Stacja ładowania ma być wyposażona w sygnalizację LED informujące co najmniej o trwającym procesie ładowania, statusie naładowanego 

magazynu energii/dostępności oraz ewentualnych awariach (przy zachowaniu innej kolorystyki dla danego statusu). 

10. Zapewniona izolacja galwaniczna na poziomie min. 3kV. 

11. Efektywna moc wyjściowa stacji ładowania nie mniejsza niż 250 kW. 

12. Stacja ładowania musi być wyposażona w kontrolę rezystancji izolacji (IMD). 

13. Poziom dopuszczalnego hałasu stacja ładowania nie może być wyższy niż 56dB. 

14. Stacja ładowania zostanie wyposażona w licznik energii elektrycznej zgodny z wymogami operatora sieci energetycznej i zapewniający zdalny 

odczyt zużycia energii przez Zamawiającego. 

15. Współczynnik mocy większy bądź równy cos(fi) 0,95. 

16. Platforma ładowania musi być wyposażona w funkcje bezpiecznego sterowania i wykonywać prawidłową sekwencje połączeń gwarantującą 

najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

17. Platforma ładowania musi zapewniać proces ładowania w różnych pozycjach, tj. przy różnych wysokościach pojazdów elektrycznych (dla 

pojazdów klasy maxi o długości ok. 12m). 

18. Platforma ładowania ma charakteryzować się następującymi parametrami: 

- maksymalne napięcie robocze do  1000 V DC, 

-  napięcie robocze 750 V DC, 
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- dopuszczalny prąd ładowania 500A / max.(<10 min.) 600A, 

- temperaturą pracy w zakresie od -30°C do + 55°C, 

- maksymalna siła docisku nie większa niż 500N. 

19. Po dokonaniu instalacji stacji ładowania Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania u dystrybutora sieci zgody na podanie napięcia do 

urządzenia, dokonania stosownego podłączenia do sieci zasilającej oraz wykonania wymaganych pomiarów rezystancji izolacji ochronnej oraz 

ochrony przeciwporażeniowej. Stacja ładowania musi mieć wszystkie wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do użytkowania.  

20. Warunki przyłączenia do sieci energetycznej zostały określone w załączniku nr  2c do OPZ. Realizacja zadań określonych przez PGE Dystrybucja 

w umowie przyłączeniowej będącej załącznikiem 2c do OPZ leży po stronie Wykonawcy w ramach realizowanego zadania. Opłata 

przyłączeniowa leży po stronie Zamawiającego.  
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III. SYSTEM MONITOROWANIA INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA  

(dotyczy urządzeń w zajezdni oraz ładowarki pantografowej zlokalizowanej na pętli końcowej  os. Michałów) 

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dostarczy oprogramowania do zarządzania procesem ładowania autobusów miejskich wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną:  

1.  Oprogramowanie (typu „klient”, wykonane w technologii webowej, które będzie pracowało zarówno w stacjach roboczych typu desktop, jak 

i na urządzeniach mobilnych) do zdalnego zarządzania stacjami ładowania po protokole OCPP za pośrednictwem serwera zarządzającego i 

dożywotnia licencja (na obsługę minimum 12 punktów ładowania). 

2. Dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnego monitorowania poszczególnych stacji ładowania. 

3. Dostęp do statystyk i danych historycznych urządzeń po zalogowaniu użytkownika do systemu (podanie loginu oraz hasła). 

4. Informacja o stanie pracy stacji ładowania. 

5. Zdalne zarządzania stacją ładowania i mocą. 

6. Zdalny dostęp i możliwość zarządzania infrastrukturą za pośrednictwem aplikacji wykonanej w technologii webowej. 

7. Wysyłanie alertów m.in. o awariach, braku połączenia ze stacją ładowania na adres mailowy, sms, (możliwość konfiguracji przez 

administratora). Sposób przesłania danych do uzgodnienia z Zamawiającym. 

8. System umożliwiający bieżący podgląd wielkości zużycia energii dla każdej ładowarki i pojazdu, monitorowanie awarii ładowarki. Konieczność 

powiadomienia o zakończonym procesie ładowania poprzez email.  

9. Przedstawienie lokalizacji stacji ładowania na mapie. 

10. Zdalna aktualizacja systemu. 

11. Dostęp do modułu zarządzania utrzymaniem infrastruktury, w tym: 

- baza alertów, komunikatów i zgłoszeń (tworzenie, realizacja, usuwanie wg uprawnień), 

- realizacja zadań przez określony personel (przypisywanie zadań i rozliczanie z powierzonych zadań), 

- historia przeprowadzonych serwisów, napraw, prac konserwacyjnych, 
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- statystyki obsługi błędów i utrzymania. 

12. Ponadto: 

-  wymagana zdolność zalogowania do systemu innych ładowarek zgodnych z OCPP, 

- wszystkie dane będą przechowywane na serwerze przekazanym Zamawiającemu przez Wykonawcę, wraz z oprogramowaniem. Wymagana 

jest nieodpłatnie aktualizacja oprogramowania przez co najmniej 10 lat, 

   - Wykonawca zapewni  archiwizację oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. Koszt serwera i oprogramowania Wykonawca uwzględni  

w cenie oferty. 

-  Wykonawca zapewni możliwość eksportu wszystkich danych do formatu CSV/XLS wraz z ich opisem, 

-  możliwość wysyłania alertów o awariach, braku połączenia z ładowarką na adres e-mail,  

-  konieczność powiadomienia poprzez e-mail/ o zakończonym ładowaniu, 

-  nadawanie zróżnicowanych poziomów uprawnień użytkownikom.  

13. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację:  

- implementacji protokołu wraz z danymi autoryzacyjnymi umożliwiającymi podłączenie do sytemu zarządzania dowolnej ładowarki zgodnej  

   z OCPP - zapewniona pełna funkcjonalność oprogramowania zarządzającego, 

- opisującą procedurę oraz instrukcję przeniesienia danych na dowolny serwer spełniający minimalne wymagania oraz opis konfiguracji  

   aplikacji do współpracy z serwerem. 

14. Wykonawca ustali z Zamawiającym częstotliwość aktualizacji poszczególnych parametrów/statusów systemów ładowania. 

15. Wykonawca dostarczy: 

- instrukcje obsługi i konfiguracji oprogramowania, 

- potwierdzenie zgodności oprogramowania z protokołem OCPP. 

16. Oprogramowanie objęte będzie wsparciem serwisowym przez zadeklarowany przez Wykonawcę okres, ale nie mniej niż przez 5 lat od odbioru 

końcowego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Wsparcie obejmuje: 
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I. Aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji, 

II. Pomoc przy opracowywaniu nowych szablonów, zestawień, 

III. Usuwanie zgłaszanych problemów,  

IV. Dostosowanie aplikacji do pełnej wymiany danych - zgodnie z wymogami dotyczących funkcjonalności oprogramowania - ze wszystkimi 

ładowarkami zgodnymi ze standardem OCPP. 

17. W ramach wsparcia serwisowego Wykonawca gwarantuje wykonanie czynności w ciągu maksymalnie: 

- 48 godzin od momentu zgłoszenia dla punktu III, 

- 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia dla punktu I, II i IV. 

18. W ramach wsparcia serwisowego Wykonawca gwarantuje pomoc zdalną w usuwaniu problemów przez telefon, e-mail. 

19.  Dostarczone oprogramowanie musi być zintegrowane z oprogramowaniem jakie Zamawiający będzie użytkował w ramach projektu 

realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu p.n. „Rozwój Infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności 

miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego (projekt nr RPMA.04.03.01-14-9828/17)”.  
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IV. PARAMETRY TECHNICZNE DLA POJAZDU TECHNICZNEGO 

 

I. Wymagania 
ogólne 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego – pogotowia technicznego z 
zabudową, przystosowanego do holowania innych pojazdów. 

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę pojazdu specjalnego i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego 
obsługi. 

 
3. Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd musi być przystosowany do holowania autobusów komunikacji miejskiej  

niskopodłogowych 
4. Klasyfikacja pojazdu po zabudowie wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów 
w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.) 

5. Rodzaj pojazdu – samochód specjalny, 
6. Przeznaczenie pojazdu specjalnego – pogotowie techniczne/holownik, 
7. Dostarczony pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego, jeżeli 

przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
8. Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd mu być przygotowany do eksploatacji i posiadać wszelkie wymagane przez prawo 

dokumenty, zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające do obrotu, poruszania się po drogach publicznych i użytkowanie 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. 

9. Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu dostawy wraz z pojazdem wykonawca dostarczył komplet dokumentów 
umożliwiających zarejestrowanie go na rzecz Zamawiającego jako samochód specjalny – pogotowie techniczne/holownik. 

10. Zamawiający wymaga, aby silnik dostarczonego pojazd spełniał wymagania czystości spalin Euro VI. 
 

II. Wymiary i masy 1. Dopuszczalna masa całkowita (przewidziana przepisami administracyjnymi): 32 000 kg, 
2. Długość całkowita: nie więcej niż 10000 mm, 
3. Szerokość całkowita: nie więcej niż 2550 mm 
4. Wysokość całkowita: nie więcej niż 3400 mm 
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5. Maksymalny nacisk na osie przednie (I i II oś, min. 2×8 000kg) 
6. Maksymalny nacisk konstrukcyjny na osie tylne (III i IV oś min. 2×13 000kg). 

III. Silnik 1. Diesel 6-cio cylindrowy, rzędowy, system wtrysku paliwa Common Rail 
2. Pojemność skokowa – min.11.5dm³ 
3. Moc mim. 350KW (476KM) 
4. Moment obrotowy – min. 2500Nm 
5. Czystość spalin – EURO VI - wymagane dostarczenie, najpóźniej w dniu dostawy pojazdu, dokumentu potwierdzającego 

spełnienie tej normy, 
6. posiadający złącze diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie diagnostyki silnika. 

IV. Skrzynia  1. Manualna z co najmniej 16 przełożeniami 
 

V. Przystawka 
odbioru mocy  

1. Umieszczona na skrzyni biegów do napędu pompy hydraulicznej 
2. Sterowana załączeniem z kabiny kierowcy 
3. Sygnalizacja o załączeniu przystawki w kabinie kierowcy 

 

VI. Liczba osi 1. Cztery osie 
2. Osie przednie I i II skrętne 
3. Napęd 8 × 4 
4. Napęd przekazywany na oś III i IV 
5. Osie tylne  III i IV ze zwolnicami w piastach kół 
6. Blokada mechanizmu różnicowego 

 

VII. Ogumienie 1. Opony radialne, bezdętkowe, wielosezonowe (całoroczne), 
2. Na kołach wewnętrznych przedłużane wentyle 
3. Pełnowymiarowe koło zapasowe 
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VIII. Zawieszenie 1. Zawieszenie przednie – mechaniczne – resory paraboliczne 
2. Zawieszenie tylne – mechaniczne – resory trapezowe 
3. Przeciwwaga – balast umieszczony za kabina kierowcy 
4. Konstrukcja i wykonanie pojazdu, które umożliwia holowanie uszkodzonych pojazdów ciężkich na ,,widłach’’ jak i na holu 

sztywnym, w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

IX. Układ 
kierowniczy   

1. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym 
2. Pełna regulacja położenia koła kierownicy – regulacja wysokości i pochylenia z możliwością zablokowania w wybranym 

położeniu. 
 

X. Układ 
hamulcowy  

1. Hamulce przód tarczowe 
2. Hamulce tył tarczowe/bębnowe  
3. Zaciski hamulcowe z automatyczną regulacją luzu,  
4. Funkcja informowania kierowcy o zużyciu okładzin klocków hamulcowych, 
5. Hamulec postojowy, 
6. Hamulec silnikowy o mocy min. 300KW  
7. Wymagany system ABS/ASR, ESP, zalecany system EBS. 

XI. Zbiornik paliwa  1. Zbiornik paliwa wykonany z materiału odpornego na korozję, o pojemności min. 250 litrów; 
2. Pokrywa wlewu paliwa zamykana na klucz, 

 

XII. Kabina kierowcy 1. Kabina przystosowana do przewozu 3 osób łącznie z kierowcą,  
2. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,   
3. Barwione szyby kabiny wyposażone w osłony przeciwsłoneczne,  
4. Klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy z systemem szybkiego odparowania i osuszania 

przedniej szyby pojazdu,  
5. Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną i pełną regulacją bezstopniową, w zależności od 

indywidualnych potrzeb kierowcy, wyposażony w oparcie z zagłówkiem, 
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6. Pokrowce na fotel kierowcy i fotele pasażerów, 
7. Pulpit kierowcy z zestawem wskaźników informujących kierowcę na bieżąco o stanie 

technicznym pojazdu, wyposażony w prędkościomierz, drogomierz, obrotomierz, wymagane wyświetlanie komunikatów 
w języku polskim,  

8. Dywaniki gumowe do kabiny kierowcy, 
9. Fabryczny radioodtwarzacz, głośniki minimum 2 szt. 
10. Ściany osłonowe komory silnika izolowane termicznie i akustycznie. 
11. Tachograf z ważną legalizacją na terenie RP 
12. Tylna ściana kabiny bez okien. 
13. Przednie reflektory zabezpieczone przed uszkodzeniem siatką stalową. 
14. Centralny zamek. 
15. Podnoszenie szyb bocznych sterowane elektrycznie. 
16. Płyta ochronna pod zderzakiem – osłona miski olejowej. 
17. Zderzak przedni przystosowany do zamocowania pługa śnieżnego. 
18. Oświetlone wejście kierowcy i pasażera, roleta. 
19. Lampka do czytania dla kierowcy. 
20. Ogrzewanie postojowe (niezależne od pracy silnika). 
21. Sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. 
22. Monitor LCD wyświetlający obraz z kamery cofania. 
23. Dwa klaksony pneumatyczne. 
24. Radiotelefon wraz z głośnikiem - radiotelefon współpracujący z systemem łączności radiowej Zamawiającego  w paśmie 

152,0625 MHz. (Zamawiający użytkuje radiotelefony Motorola DM2600 i Stację Bazową Motorola 4601). 
25. Uwaga: Zestrojenie z systemem i konfiguracja zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Antena radiowa oraz do radiostacji. 
26. Lusterko krawężnikowe – minimum prawe 
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XIII. Instalacja 
elektryczna 

1. Napięcie 24V 
2. Dwa akumulatory 12V – minimum 220Ah 
3. Alternator 28V – minimum 120A 
4. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów 

XIV. Oświetlenie 
zewnętrzne 

1. Światła główne halogenowe z regulacją zasięgu 
2. Światła do jazdy dziennej w technologii LED 
3. Dodatkowe światła przeciwmgielne 
4. Dalekosiężne zamocowane w zderzaku boczne światła obrysowe 

XV. Dodatkowe 
wyposażenie 

1. 1 trójkąt ostrzegawczy 
2. 1 latarka 
3. 1 apteczka pierwszej pomocy 
4. Dwie gaśnice proszkowe o masie 6 kg (jedna umieszczona w kabinie, druga w zabudowie) 
5. Kaski – 3szt 
6. Klin pod koła 
7. Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą 1 szt. 
8. Pojemniki na czyściwo czyste i zużyte. 
9. Stojaki z kanistrami na płyny eksploatacyjne – 4 szt. o pojemności 15 litrów każdy. 
10. Żurawik lub inne urządzenie do załadunku kół i opon. 
11. Wydzielone miejsce do zamocowania minimum 2 kół autobusowych. 
12. Pług do odśnieżania. sterowany hydraulicznie/elektryczne, lewo/prawostronny o szerokości min.3.20m 
13. Osprzęt do sprzątania jezdni po zdarzeniach drogowych. 

XVI. Zabudowa 
pojazdu 
specjalnego 

1. Rama pomocnicza wyposażona w tylnej części w podpory boczne, które, muszą umożliwić kotwiczenie pojazdu specjalnego 
na czas operacji przyciągania wyciągarką. Stopy podporowe wyposażone w odpowiednie siłowniki hydrauliczne sterowane 
niezależnie – możliwość niezależnego wysuwu podpory lewej i prawej, pochylane pod kątem, umożliwiające pracę na 
podłożu asfaltowym jak i na terenie o zróżnicowanym stopniu utwardzenia podłoża (rozstaw podpór minimum 2900 mm) 

2. Rama pomocnicza wyposażona w odpowiednie miejsce do zamontowania: 



 
 

str. 45 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 
 

 balastu (przeciwwagi) zamontowanego za kabiną kierowcy oraz w przedniej części, pod kabiną. Łączna masa balastu 
nie mniejsza niż 3 500 kg 

 zbiornika cieczy roboczej układu hydraulicznego, z filtrem do napełniania i wskaźnikiem poziomu 

 zbiornika  Ad-Blue 

 niezbędnych elementów instalacji: hydraulicznej, pneumatycznej i elektrycznej 

 szafek na wyposażenie dodatkowe (specjalistyczne) 
3. Rama pomocnicza wyposażona w ramię główne i zespół unoszących je siłowników hydraulicznych 
4. Rama pomocnicza wyposażona w uchwyty ze sworzniami dla drążka holowniczego Ø 40 ( 150 kN) – po jednym z lewej i 

prawej strony lub w konsolę centralną wraz ze sprzęgiem holowniczym 
5. Rama pomocnicza wyposażona w uchwyty do mocowania lin, łańcuchów, pasów itp. podczas zadań ratowniczych 15 t – po 

jednym na lewej i prawej stronie. 
 

XVII. Ramię główne, 
wysuwana belka 
(dźwig) oraz 
trójczłonowy 
wysięgnik 

1. Zawieszone wahliwie do ramy pomocniczej podnoszone na dwóch siłownikach hydraulicznych. 
2. Belka wysuwna regulowana hydraulicznie o długości wysuwu nie mniej niż 2550 mm i udźwigu nie mniej niż 15 t. 
3. Trawers hydrauliczny rozkładany i wysuwany przystosowany do holowania pojazdów za podniesioną przednią belkę, 

zdalnie sterowany oraz za pomocą dźwigni umieszczonych w ostatnim małym schowku zabudowy po prawej stronie 
4. Powierzchnia w górnej części zabudowy w miejscach przeznaczonych do chodzenia powinna być pokryta i zabezpieczona 

strukturą antypoślizgową lub blachą aluminiową ryflowaną 
5. Elementy muszą ze sobą współpracować tak, aby chwytanie za koła odbywało się od zewnątrz autobusu, bez możliwości 

kontaktu elementów chwytaka z podzespołami autobusu znajdującymi się między kołami. 
 

XVIII. Wyciągarki   
2 szt. 

1. Dwie niezależne od siebie wyciągarki o sile uciągu każda min. 20 t umieszczone na ramieniu głównym. 
2. Zdalnie sterowane. 
3. Rolki prowadzące linę umieszczone na szczycie belki wysuwnej oraz na trawersie hydraulicznym (umożliwiające 

prowadzenie liny blisko podłoża). 
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XIX. Instalacja 
pneumatyczna 

1. Wymagana do rozłączania sprzęgła wciągarek głównych funkcja umożliwiająca swobodne rozwijanie liny. 
2. Wymagana do zasilania serwisowego złącza powietrznego. 
3. Wymagana do zasilania i sterowania układem hamulcowym holowanej przyczepy. 
4. Wymagana do zasilania szybko zatrzaskowego złącza pneumatycznego (zamontowanego z przodu, tyłu i lewej i prawej 

strony pojazdu). 
5. Wymagana do zasilania pneumatycznie podnoszonego masztu oświetleniowego. 
6. Wyposażona w dodatkowy zbiornik powietrza z możliwością odcinania od układu głównego - nie mniej niż 100 litrów 

pojemności. 

XX. Instalacja 
hydrauliczna 
(dla potrzeb 
pracy ramienia 
głównego oraz 
wysięgnika) 

1. Wyposażona w pompę hydrauliczną dwustrumieniową (umożliwiającą wykorzystanie wybranych funkcji hydraulicznych 
bez utraty mocy) napędzaną przez przystawkę odbioru mocy podwozia. 

2. Wyposażona w system hydrauliczny wyposażony w zawór przeciw przeciążeniowy. 
3. Wyposażona w zawory bezpieczeństwa umieszczone na siłownikach podnoszenia i wyciągania. 
4. Wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa rozłączający układ na wypadek awarii. 
5. Wyposażona w sterowanie każdej funkcji ma posiadać własną dźwignie. 
6. Wyposażona w rozdzielacz hydrauliczny. 
 

XXI. Zdalne 

bezprzewodowe 

sterowanie 

1. Ramię główne 
2. Wyciągarki główne (każda osobno)  
3. Wysięgnik roboczy – podnoszenie 
4. Wysięgnik roboczy – wysuwanie 
5. Belka dźwigowa 
6. Podpora lewa 
7. Podpora prawa 

XXII. Urządzenia 
elektryczne 
wewnątrz i na 

1. Gniazdo elektryczne umieszczone z tyłu pojazdu przeznaczone do podłączenia dodatkowego oświetlenia holowniczego 

podczas holowania z tyłu holowanego pojazdu (światła postojowe, kierunkowskazy, awaryjne, stop) 

2. Minimum jedno gniazdo typu NATO o napięciu 12V i jedno o napięciu 24V umieszczone na zewnątrz pojazdu, z tyłu 
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zewnątrz 
pojazdu 

3. Minimum jedno gniazdo typu NATO o napięciu 12V i jedno o napięciu 24V umieszczone na zewnątrz pojazdu, z boku, po 

prawej i lewej stronie 

4. Kabel elektryczny o długości minimum 10 m, wyposażony z jednej strony we wtyczkę NATO a z drugiej w zaciski (‘’żabki’’) 

umożliwiające uruchomienie pojazdu uszkodzonego, odporny na używanie w temperaturach do – 15 ˚C 

5. Kabel elektryczny o długości minimum 10 m wyposażony z obydwu stron we wtyczkę NATO, umożliwiający uruchomienie 

pojazdu poprzez podłączenie z zewnętrznego źródła zasilania, odporny na używanie w temperaturach do – 15 ˚C 

6. Oświetlenie robocze 24V, włączane niezależnie (tył i każdy z boków niezależnie), umożliwiające pracę obsługi pojazdu po 

zmroku, w ilości, co najmniej dwóch sztuk umieszczone z tyłu pojazdu, oraz po jednej sztuce umieszczone z prawej i lewej 

strony pojazdu 

7. Najaśnica automatyczna, wysuwana pneumatycznie, z możliwością obrotu o 360˚ i regulacji - góra i dół lub najaśnica 

automatyczna z lampami w technologii LED i kącie obrotu 2x180o. 

8. Belka sygnalizacyjna – kogut zespolona, o długości min. 1500 mm, przymocowana do zabudowy pojazdu w najwyższym 

punkcie, wykonana w technologii LED 

9. Dwie lampy ostrzegawcze, pojedyncze (kogut) w kolorze pomarańczowym, umieszczone na dachu kabiny kierowcy 

10. Światła tylne pojazdu dolne adaptowane z podwozia lub inne w technologii LED, górne dodatkowe umieszczone w górnej 

części zabudowy pod belką sygnalizacyjną, wykonane w technologii LED 

11. Kompresor: wydajność na wydechu minimum 400 l/min., zasilanie 380V lub 400 V, zbiornik minimum 50 l 

12. Mobilna stacja ładowania autobusów elektrycznych min. 15kW. 

13. Stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny IP54 oraz IK 10. 

14. Zakres temperatury zewnętrznej: od -30oC do +55oC. 

15. Dostarczana stacja ładowania musi posiadać certyfikat CE wg światowych standardów np. TÜV, DEKRA lub certyfikat 

wydany przez inną jednostkę notyfikującą.  

16. Poziom dopuszczalnego hałasu stacji ładowania powinien być równy lub mniejszy niż 56dbA. 
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17. Moc stacji ładowania: - efektywna moc na wyjściu z ładowarki nie mniejsza niż 15kW. 

18. Stacja ładowania musi być wyposażona w przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania. 

19. Stacja ładowania musi być wyposażona w sygnalizację LED informujące co najmniej o trwającym procesie ładowania, 

statusie naładowanego magazynu energii/dostępności oraz ewentualnych awariach. 

20. Agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do mocy kompresora, wyposażony w stabilizację napięcia tzw. AVR, zasilany 

PB/ON. 

XXIII. Monitoring Zainstalowany w pojeździe system cyfrowego monitoringu wizyjnego powinien umożliwiać wykonanie nagrań wideo 
pochodzących z kamer kolorowych. System musi składać się z: 
1. Dwóch monitorów kolorowych LCD (jeden w kabinie kierowcy, drugi przy szafie sterującej) 
2. Jednej kamery obserwującej drogę przed pojazdem, 
3. Dwóch kamer obserwujących drogę za pojazdem (lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym) 
4. Rozdzielczość minimalna kamer 700 linii, 
5. Minimalna czułość kamer 0,1 luxa, 
6. Rejestratora z dyskiem twardym kompatybilnym z ogólnie dostępnymi dyskami na rynku. 
7. Przeglądanie i archiwizacja danych za pomocą stacji dokującej (dostarczonej nieodpłatnie wraz systemem) podłączonej do 

komputera PC za Pomocą złącza USB. 
 

XXIV. Szafy, schowki 
wraz z 
wymaganym 
wyposażeniem 
dodatkowym 
dostarczonym i 
zamontowanym 

1. Umieszczone po obu stronach za kabiną, wyposażone w uchwyty dla akcesoriów, wysokość całego pojazdu (zabudowa 
wraz z kabiną kierowcy) z dodatkowym osprzętem takim jak belka sygnalizacyjna, w najwyższym punkcie nie powinna 
przekraczać 3200 mm licząc od poziomu drogi. 

2. Szafy i schowki zabudowy wykonane z blachy aluminiowej w następującym układzie licząc od przodu pojazdu: 

 jeden średni schowek bezpośrednio za kabiną pojazdu 

 jeden duży schowek pomiędzy drugą a trzecią osią pojazdu 

 dwa małe schowki w tylnej części nad podwójnymi osiami napędowymi 

 układ schowków z prawej strony pojazdu taki sam jak z lewej 
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przez 
Wykonawcę 

 ostatni schowek z prawej strony przeznaczony dla sterowników wideł, wyciągarek, podpór itp. 

 w dolnych częściach dużych szafek oddzielne miejsca do przechowywania klinów, pod koła i innego dodatkowego 
wyposażenia 

 2 miejsca do przechowywania holu o długości ok. 3000 mm 

 każda szafka podświetlana oświetleniem LED 

 wszystkie schowki zamykane, każda z odrębnym, osłoniętym zamkiem, wszystkie zamki powinny posiadać wspólny 
klucz. 

 

XXV. Wymiary 
schowków 
dopasowane 
odpowiednio do 
umieszczenia w 
nich 
wyposażenia 
dodatkowego 

1. Nakładek przedłużających trawersę holowniczą - 1 para 
2. Specjalny okular z możliwością adaptacji dla mniejszych samochodów – regulowany w dwóch kierunkach, umożliwia 

dopasowanie się do różnych rozmiarów i rozstawów kół. Zestaw zawiera dodatkowo komplet pasów z mechanizmami 
mocującymi, uchwyty widełek - 1 para, nakładki na uchwyty widełek - 1 para, widełki holownicze - 5 par, dla różnych typów 
holowanych samochodów, widełki łańcuchowe - 1 para, dla zaczepiania holowanego pojazdu łańcuchem, zestawu 
zaczepów holowniczych mocowanych do trawersy, z trzema różnej wielkości zaczepami: Ø40, Ø50, Ø55 

3. Przewód powietrzny na zwijaku (zwijak zamontowany w szafce ) o długości 15 m, zakończony szybkozłączką z regulatorem 
ciśnienia (dla ciśnienia 4-8 bar) 

4. Dwa podnośniki pneumatyczne poduszkowe o wysokości 25 mm, wysokości podnoszenia max. 380 mm o udźwigu min. 30 
t, ciśnienie robocze min. 8 bar (dokumentacja umożliwiająca rejestrację w UDT) 

5. Podnośnik pneumatyczny poduszkowo-bałwankowy o udźwigu 8 t, zakres podnoszenia 140-380 mm ((dokumentacja 
umożliwiająca rejestrację w UDT) 

6. Kliny zabezpieczające pod koła - 8 sztuki 
7. Podstawki (koziołki) o regulowanej wysokości, o podwyższonej wytrzymałości - 4 sztuki 
8. Przenośne pachołki wyposażone we własne oświetlenie – 4 szt., 
9. Pasy transportowe, mocujące o wytrzymałości 5 t i długości 3 m - 6 sztuk 
10. Pasy transportowe, mocujące o wytrzymałości 8 t i długości 3 m - 2 sztuki 
11. Leżanka warsztatowa na kółkach 
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12. Gaśnica CO2 min. 2kg środka gaśniczego – do gaszenia urządzeń elektronicznych/elektrycznych do 1000V  –  2 sztuki. 
13. Klucz pneumatyczny 1 cal do kół o mocy min. 2500 Nm (komplet nasadek) 
14. Klucz pneumatyczny ½ cala do o mocy min. 1400 Nm (komplet nasadek) 
15. Klucz pneumatyczny 3/4 cala do o mocy min. 1800 Nm (komplet nasadek) 
16. Klucz elektryczny 1 cal do kół o mocy min. 2500 Nm (komplet nasadek) 
17. Klucz elektryczny ½ cala do o mocy min. 1400 Nm (komplet nasadek) 
18. Klucz elektryczny 3/4 cala do o mocy min. 1800 Nm (komplet nasadek) 
19. Elektronarzędzia: 

 wiertarka 

 wkrętarka 

 przecinarka 
20. Przewód powietrza do klucza pneumatycznego o długości min. 15 m. 
21. Klucz indukcyjny 
22. Klucz przekładniowy  
23. Szafka narzędziowa z wyposażeniem zawierającym co najmniej: 
• klucz płasko-oczkowy 6÷21-22-24-27-30-32 mm, 
• klucz płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm, 
• kluczy trzpieniowy kątowy sześciokątny 1,5 -2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm, 
• klucz oczkowy odsadzony 6÷29 mm, 
• nasadka 1/2” sześciokątna 10÷24-26-27-30-32 mm, 
• przedłużacz 1/2” 125 mm, 
• przedłużacz 1/2” 255 mm, 
• przegub 1/2”, 
• pokrętło 1/2” z przesuwanym zabierakiem, 
• pokrętło 1/2” z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 
• nasadka sześciokątna 1/4” 4÷14 mm, 
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• nasadka 1/4” z końcówką trzpieniową sześciokątną 2,5÷8 mm, 
• przedłużacz 1/4” 50 mm, 
• przedłużacz 1/4” 150 mm, 
• przegub 1/4”, 
• pokrętło z zabierakiem 1/4”, 
• pokrętło z przesuwanym zabierakiem 1/4”, 
• pokrętło 1/4” z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 
• wkrętak krzyżowy 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm, 
• wkrętak płaski krótki 4x30-6,5x30 mm, 
• wkrętak krzyżowy PH0x60- PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 – PH3x150 mm, 
• wkrętak krzyżowy krótki PH1x30-PH2x30 mm, 
• szczypce nastawne 250 mm, 
• szczypce nastawne samoblokujące 240 mm, 
• szczypce tnące boczne wzmocnione 160 mm, 
• szczypce półokrągłe długie 180 mm, 
• szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych 180 mm, 
• szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych 170 mm, 
• szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 175 mm, 
• szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 175 mm, 
• klucz typu T z 3 końcówkami sześciokątnymi 2,5-3-4-5-6-8 mm, 

XXVI. Lakierowanie/ 
oznaczenie 

1. Kolor zabudowy RAL (uzgodniony po podpisaniu umowy) 
2. Oznakowanie (naklejki, piktogramy; całość wg wskazań Zamawiającego) 
3. Nad każdym kołem napis określający wymagany poziom ciśnienia powietrza w ogumieniu. 

 

XXVII. Pozostałe 
wymagania 

1. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli:  minimum 8 pracowników zaplecza technicznego wskazanych 
przez Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanego pojazdu i minimum 8 kierowców wskazanych przez 
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Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i bezpiecznej eksploatacji oferowanego pojazdu. Terminy poszczególnych 
szkoleń zostaną uzgodnione między Zamawiającym, a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia, nie później niż do 
upływu terminu wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną, w języku polskim, oferowanego pojazdu 
w ilości 1 kpl. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD obejmującą: 

 instrukcję obsługi przeznaczoną dla kierowcy – instrukcja obsługi musi być dostosowana do oferowanej kompletacji 
pojazdu i powinna omawiać szczegółowo obsługę wszystkich urządzeń, elementów sterujących i kontrolno-
diagnostycznych oraz wszystkich urządzeń dodatkowych i systemów elektronicznych zamontowanych w pojeździe, 

 instrukcję obsługi przeznaczoną dla zaplecza technicznego – instrukcja obsługi musi być dostosowana do oferowanej 
kompletacji pojazdu i powinna omawiać szczegółowo, w sposób wystarczający do wykonania, wszystkie czynności 
obsługowe wynikające z przyjętego systemu obsług. Do Instrukcji obsługi muszą być załączone następujące wykazy: 

 wykaz czynności obsługowych oraz terminy ich wykonania, dla wszystkich czynności występujących w systemie obsług, 
określonych przebiegiem pojazdu lub czasem(okresowych), 

 wykaz materiałów eksploatacyjnych obejmujący oleje, smary i płyny zastosowane przy pierwszym, fabrycznym 
napełnieniu, 

 wykaz zalecanych materiałów eksploatacyjnych obejmujących wkłady filtrów, paski klinowe, oleje, smary, płyny 
eksploatacyjne, klocki hamulcowe, itp., 

 wykaz plomb lub innych zabezpieczeń zastosowanych w dostarczonym pojeździe wraz z opisem miejsca ich 
umieszczenia, których uszkodzenie może spowodować utratę uprawnień z tytułu gwarancji, 

 katalog części zamiennych, który powinien obejmować wszystkie części zamienne, odpowiednio do ustalonej 
kompletacji pojazdu, nadwozia oraz do wszystkich zespołów i podzespołów, 

 rysunek rozmieszczenia wskaźników, kontrolek, elementów sterujących urządzeniami pojazdu oraz paneli sterujących 
i kontrolnych wszystkich urządzeń dodatkowych i systemów elektronicznych, na wszystkich deskach rozdzielczych  
i pulpitach występujących na stanowisku kierowcy wraz ze szczegółowym opisem ich funkcji, 

 dokumentacja techniczna systemu monitoringu, 
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu na oferowany pojazd gwarancji: 
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 na cały pojazd minimum 2 lata bez limitu przebiegu oraz bez limitu motogodzin pracy; 

 na system monitoringu – 2 lata. 

 

Rozwiązania równoważne: 

a)  w przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę 

rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same 

lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów,  

b) Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do Przedmiotu Zamówienia przedstawionego w SIWZ – 

zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, 

c)  opisując Przedmiot Zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisanym, 

d) zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy lub usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie powoła się na rozwiązania równoważne oraz nie wykaże, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oznacza, że 
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Wykonawca zastosuje materiały, urządzenia, technologiei rozwiązania podane w SIWZ.  Równoważność pod względem parametrów 

technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych  

od założonych w niniejszej SIWZ, 

e)  wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, materiały, technologie i inne elementy równoważne muszą posiadać 

stosowne dopuszczenia i atesty. 

 

 

V. Załączniki do OPZ  
 

1. Załącznik nr 2a - Program Funkcjonalno Użytkowy.  

2. Załącznik nr 2b - Warunki gwarancji i serwisu.  

3. Załącznik nr 2c - Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania szybkiego autobusów elektrycznych przy ul. Królowej 

Jadwigi.  

4. Załącznik nr 2d - Procedura badania zużycia energii elektrycznej autousów elektrycznych.               

 


