
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 15/2021/PTT 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagane warunki techniczne dla bus do przewozu osób – „FAMILY BUS”  

Pojazd posiada homologację kat. M1 

Pojazd powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r.,  

a także posiadać następujące wyposażenie i parametry: 

 
1. Nadwozie 1.1 Furgon zamknięty 
  1.2 Minimalne wewnętrzne wymiary przestrzeni do przewozu osób: wys.140 

cm, dł.300 cm, szer.175 cm. 

  1.3 Przystosowany do przewozu min. 8 osób (z kierowcą) w pozycji 
siedzącej  

  1.4 Drzwi boczne przesuwane do tyłu z otwieraną szybą  
  1.5 Lakierowanie w kolorze białym lub srebrnym 
  1.6 Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie 

niecałkowitego domknięcia drzwi 
  1.7 Szyby przedziału do przewozu osób przyciemniane  
  1.8 Centralny zamek na wszystkie drzwi 
  1.9 Autoalarm 
  1.10 Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera  
  1.11 Fotele tylne w drugim rzędzie z podłokietnikami, odchylane oparcia 
2. Rok produkcji 2.1 2021 
3. Silnik 3.1 Wysokoprężny  
  3.2 Moc silnika min. 150 KM 
4. Paliwo 4.1 Diesel 
5. Zespół napędowy 5.1 Skrzynia biegów manualna lub automatyczna 
  5.2 Koła - kpl letni + zimowy 
6. Układ hamulcowy 6.1 ABS 
7. Układ kierowniczy 7.1. Wspomaganie układu 
8. Ogrzewanie i wentylacja 8.1 Ogrzewanie  przestrzeni kierowcy i pasażerów 
  8.2 Ogrzewanie postojowe 

  8.3 Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna; zapewniająca możliwość 
wymiany powietrza 

  8.4 Klimatyzacja przestrzeni do przewozu osób  i kabiny kierowcy – z 
niezależną regulacją temperatury i siły nadmuchu  

9. Instalacja elektryczna 9.1 Przetwornica napięcia, transformator 250VA 

  9.2 Akumulator o odpowiednio dużej pojemności, do zasilania wszystkich 
odbiorników prądu. 

10. Wyposażenie pojazdu 10.1 Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w trzypunktowe, 
bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki 

  10.2 Osłona przed słońcem szyby przedniej  
11. Wyposażenie części 

do przewozu osób 
11.1 - minimum jeden fotel umieszczony za miejscem kierowcy tyłem do 

kierunku jazdy  
- dwa lub trzy fotele  z zagłówkami umieszczone naprzeciw fotela za 
miejscem kierowcy 
- blat roboczy (może być uzyskany poprzez złożenie siedzenia 
sąsiedniego 

  11.2 Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: 
- min. 2 punkty ze światłem rozproszonym 

12. Okres gwarancji dla 
pojazdu  

12.1 - min. 24 miesiące bez limitu przebiegu kilometrów 
- serwis gwarancyjny dostępny w odległości 80km od centrum Lęborka 

13. Inne 13.1 Dwa zestawy kół (zimowe i letnie) 
14. Czas dostawy 14.1 15 dni od daty podpisania umowy 

 


