Załącznik nr 2 do siwz

sZ'CZF'GoŁowY oPIS PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
Dostawa jednej sztuki autobusu szkolnego przystosowanego do przewożenia
osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim
o niżej wymienionych minimalnych parametrach technicznych i wymaganiach
!ub równoważnych:
materiałowych, konstrukcyj nych, wykonawc zy ch i prawnych wyprodukowany
w 2013 roku lub 2012 roku. Autobus musi spełniac wynogi Dyrektywy cEE EURO5 /20o7/715/EC
w zakresie emisji spalin.

Infrastruktury z dnia3|.I2.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
zakresie ich niezbędnego wyposuŻenia ( Dz. U. Nr 32, poz.262 z dnia 26 lutego 2003
zpóz. zm.).

w
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przejazdpo nierównościach, ośprzednia belka sztywna;

elektropneumatycztte ze stanowiska kięrowcy - w układzie 1-1-0; drzwi środkowe
umożliwiające wprowadzenie osoby na wózku inwalidzkim;
i standardy EEV o mocy min.Ż40 KM, umieszczony podłuznie ztyŁupojazdy;

bezpośrednio od strony przejścia;3 pkt.pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach;

it'o'

aluminium, laminaty, iĘ.);

wywietrzniki dachowe z funkcją uszczelniania wnętrza przy włączonej klimatyzacji,
wentylator z funkcją grzania w tylnej częściautobusu;
szyby boczne, przednia i tylna klejone do konstrukcji nadwozia;
podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową
poszycie wewnętrzne ścianbocznych i sufitu - ściany boczne wykonane z pŁyt
laminatowych, sufit wykadzina;
zestaw radiowy (radioodtwarzaczCD ze wzmacniaczem, zestaw głośników,antena,

mikrofon);
zestaw audio-video, odtwarzaczDYD,l monitor 15" LCD.
ogrzewanie dachowe * tunele wentylacyjne i oświetlenie indywidualne;
koła jezdne: min. R 19,5, ogumienie bezdętkowe;
instalacja pneumatyczna wykonanazmateriałów odpornych na korozję z osuszaczem i
odolej aczem powietrza;
instalacj a elektry czna 24Y ;
lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie;
wycieraczki;
osłony podsilnikowe;
koło zapasowe wTaZ z ZaITlocowaniem;
halogeny przednie;
światłado jazdy dziennej;
światłaprzeciwmgielne tylne ;
zbiornik paliwa o pojemności min. 140 l;
autoalarm + immobiliser;
autobus szkolny _ barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyŁuprostokątnymi
tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej,, autobus szkolny'';
autobus 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób
na wózkach inwalidzkich. Stanowiska dla dwóch wózków inwalidzki ch orazplatforma
wjazdowa dla wozka inwalidzkiego otwierana mechanicznie.
klimatyzator + szyby termoizolacyjne + konwektory * tunele wentylacyjne.
ogrzewanie postojowe włączone w układ chłodzerria z grzejnikiem i dwoma
nagrzewnicami (przednia szyb i tylna )
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bazowego, zgodnie z art. 69 ust.l i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, certyfikat
zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd warunków technicznyclr dot' norm
emisji spalin' dokument potwierdzający przystosowanie pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych, instrukcję obsługi pojazdu i wszystkie dokumenty do rejestracji wg
obowią4uj ących przepisów

I

Rady Ministrów z dnia 10 maja 201,lt' w sprawie innych niz cena obowiąkowych
kryteriów oceny ofert w odnięsieniu do niektórych rodzajów zunowienpublicznych
(Dz.U.220011 r. Nr 96,po2.559):
}|.ax zuĘ cie energefyczne
Cykl mieszany 288 MJ/km
max emisja CO2 - 0,50 g/km
max emisja tlenku azotu NOx - 0,i8 glkm
max emisja węglowodorów HC _ 0,05 g/km
max emisja cząstek stĄch - 0,05 g,&m

GWARANCJA:

o
o
o

ilźl cały autobus

lakier
11& perforację nadwozia i podwozia
rtŹl

min.2 lata bęz lirnitu przebiegu kilornetrów;
min.2 latabez limitu przebiegu kilometrów;
min.6 lat bez limitu przebiegu kilometrów;

SERWIS:
Autoryzowana stacja obsługi oferowanego autobusu nie moze znajdowac się dalej niż 100 km
od siedziby. Zamawiaj ące go.

