Załącznik nr 6 do siwz
(pieczęć adresowa wykonawcy)

CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO AUTOBUSU - OFERTA WYKONAWCY
Autobus przystosowany do przewozu osób
w tym na wózkach inwalidzkich

niepełnosprawnych

-

1 szt.

Marka, model:

onis zaproDonowanvch autobusów

Poz.

Cecha

1.

Autobus musi być fabrycznie
nowy, nieuŻywany, kompletny'
wolny od wad materiałowych,
konstrukcyjnych,
wykonawczych i prawnych
wyprodukowany
w Ż013 roku lub 20 l 2 roku.

{

AUtobus musi spełniac wymogi
Dyrektywy CEE EU RO52007 /7'l 5/EC
w zakresie emisii spalin .
1

3.

Autobus szkolny musi spełniać
wymagania okreŚlone w
Rozporządzeniu Ministra
lnfrastruktury z dnia
31.12.2002r. w sprawie
warunków technicznych
pojazdów w zakręsię ich
niezbędnego wyposazenia
( Dz. U. Nr 32, poz. 262 z dnia
26 luteso 2003 zpóz. zm').
autobus na zawieszeniu
pneumatycznym z
mechanizmem podnoszenia
autobusu przez przejazd po
nierównościach, ośprzednia
belka sztywna;

4.

hamulce pneum atyczne tarczow(
automatyczną regulacj ą luzu,
układ hamulcowy z EBS;

5.

podwozie

6.

:

rama podłuzrricowo

kratownicowa;

-

długoŚć: 9400

-

10000 mm;

szerokośc: do 2500mm
8.

dwudrzwiowy - drmti przednie
i środkoweotwierane na
zewnątrz i sterowane
ektropneum aty cznie ze
stanowiska kierowcy - w

e

I

układzie

l-l-0;

drzwi

Środkowe umożliwiaj ące
wprowadzenie osoby na wóztriu

inwalidzkim;

9.

silnik minimum ( dalej min.) 6cylindrowy. wysokopręzny.
spełniający normy EURO 5
i standardy EEV o mocy min.
240 KM, umieszczony
oodłużniez tvłu poiazdy:

10.

ll
12.

13.

{i

14.

pojemność skokowa silnika
5200 - 6500 cm'

dopuszczalna m asa całkowita
do 15.5 ton
siedzenia wysokie sztpvne,

tapicerowane, pódłokietni ki
składane montowane na
fotelach bezpośrednio od
strony przejścia; 3 pkt. pasy
bezpieczeństwa na wszystkich
fotelach;
fotel kierowcy na zawieszeniu
pneumatycznym z 3 Pkt.
oasami
6 stopniowa mechaniczna

t5.

skrzynia biegów
svnchronizowana
kierownica regulowana w
dwóch płaszczyznach i z
blokada

r6.

zasłona kierowcy

17.

zasŁony okienne

tkaninowe
r8.
19.

wieszaki na szybkach
miedzvokiennvch
roleta szyby przedniej

i

20.

boczrei kierowcv
tachograf cyfrowy

2t.

zespolony przełącznik świateł

.la

oodrecana szafka kierowcy

23.

lustro wewnętrzne

24.

zestaw kluczy, apteczka
dora:źnej pomocy' trójkąt

osftzeąawczy;
25.

saśnicezszt

26.

lampa przenośna

27.

Nawigacja

28.

GPS

Ż9.

podnośnik przenośny,klin
i stojak oraz przewód do
oomoowania kół
obudowy tablic
informacyjnych (tabl ice

30.

ołvtowe):
31.

bagaŹniki wewnętrzne
podsufitowe

1t

33.

poszycia zewnętrzne odporne
na korozję ( blachy
chromoniklowe, tworzywa
sztuczne, aluminium, larninaty,
ito.):
w1rłietrzniki dachowe z funkcją
uszczelniania wnętrza przy

włączonej kl imatyzacji" wen1ylator z
fuŃc.ią grzania w rylnej części
autobusu

34.

szyby boczne, przednia i tylna
klejone do konstrukcji
lnadwozia

J5.

podłoga

3ó.

il

Jl.

38.

(radioodfwarzac,z CD ze

wzmacniaczern, zestaw
ełośników' antena. m i krofon);
zestaw audio-video,
odtwarzacz DVD, 1 monitor
15''

39.

40.
41,.

42,

poĘta wykładziną

antvooślizsowa
poszycie wewnęffzne ścian
bocznych i sufitu - ściany
boczne wykonane z pły
laminatowych , sufit
wykładzina
zestaw radiowy

LCD

ogrzewanie dachowe + tunele
wentylacyjne i oświetlenie
indvwidualne
koła jezdne:min' R 19'5'
ogumienie bezdętkowe
instalacj a pneumatyczna
wykonana z materiałów
odpornych nakorozjęz
osuszaczem i odolejaczem
powietrza
insta lacj a elelłryczna 24Y

43.

lusterka podgrzewane i
sterowane elektrycznie

44.

wycieraczki
osłonv podsilnikowe

45.
46.
47.
48.

koło zapasowe wraz z
zamocowaniem
halosenv przednie

światłado iazdy dziennei

49.

światłaprzeciwmgielne tylne

50.
51.

zbiornik paliwa o pojemności
min. l40l
autoalarm + immobiliser

s2.

autobus szkolny

-

barwy

pomarańczow ej, oznaczony z
przodu i ztyłu prostokątnymi
tablicami barwy białej, z
napisem barwy czarnej ,,
autobus szkolny"

5J.

Autobus 36 miejsc w pojeździe

dla 21 osób

niepełnosprawnych w tym dla
dwóch osob na wózkach
inwalidzkich. Stanowiska dla

dwóch wózków inwalidzkich

oraz platforma wjazdowa dla
wózka inwalidzkiego
otwierana mechanicznie.
54.

klimatyzator + szyby
termoizolacyjne + konwektory
+ tunele wentylacYjne

55.

Ogrzewanie Postojowe
włączone w układ chłodzenia z
grzejnikiem i dwoma
nagrzewnicami (Przednia szYb
i tylna )

5b.

Autobus na dzień dostawy
musi posiadaó niezbędną
dokumentację, jak:
- llYciąg ze świadectwa
homologacji autobusu
bazowego, zgodnie z att.69

ust.l i2 ustawy

zdnia2l

czetwca 199'7 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108 poz. 908 ze zm.);
- certyfikat zgodności
potwierdzaj ący spełnien ie

przezpojazd warunków

technicmych dot. norm emisji
spalin;
- dokument potwierdzający
przystosowanie Pojazdu do
przewozu osób

niepełnosprawnych zgo dnie z
art. 68 ust.17 Pkt.4 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym @z-U. z

I

2005r.Nr

108

Poz.908ze

zm'); - instrukcję (książkę)
obsługi pojazdu;
- dokument gwarancYjnY
i wszystkie dokumentY do
rej estracj

i wg obowiązuj ących

przepisów
57.

doty czące
czynników, o których mowa w
Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia l0 maja
2011r. w sprawie innYch niz
cena obowiązkowych
kryeriów oceny ofeń w
odniesieniu do nielctórych
rodzajów zamówień

Wymogi techniczne

publicznych (Dz. U. 220011r'
Nr 96, poz.559):

Zużycie energetyczne
Cykl mieszany
emisja spalin:
emisja CO2
emisja tleŃu azotu Nox
emisja węglowodorów HC
emisja cząstek

stĄch

MJ/km
gikm
gnŚm

g/km
g/km

Max zużycie energetyczne
Cykl mieszany 288 MJ/km

'

max emisja COz 0050 g/hm
max emisja tlenku azotu
NOx - 0,18 g/km
max emisja węglowodorów
HC
0,05 gikm
max emisja cząstek stĄch

-

-

58.

59.

60.

0.05 s/km

Gwarancja na caĘ autobus

min.2Iatabez limitu
przebiegu kilometrów
Gwarancja na lakier
min.}latabez limitu
orzebiezu kilometrów;
Gwarancj a na perforacj
nadwozia i podwozia

ę

min.6lat bez limitu

przebiezu kilometrów

będzie odrzuceniem oferty'
Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych parametrów, skutkować

dnia.

.......2013

r.
Podpis i pieczęó inrienna osoby - osób
upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

t.

