
Załącznik nr 5 do SIWZ

Warunki techniczne pojazdu

w postępowaniu na wykonanie zadania pn.

"DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU MIĘDZYMIASTOWEGO

 W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO"

Dostarczany autobus powinien odpowiadać poniższej specyfikacji technicznej:

1. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2017
2.Pojemnośścś paśazżerśka: 

55 miejśc śiedzących + kierowca + fotel pilota + 30 miejśca śtojące.
3. Wymiary.

Długośścś nie mniej nizż  12 000 mm, nie więcej nizż  12 100 mm
Szerokośścś nie mniej nizż  2 500 mm, nie więcej nizż  2 600 mm 

4. Maśy i obciązżenia
Dopuśzczalna maśa całkowita nie mniej nizż  18 000 kg, nie więcej nizż  19 000 kg

5. Podwozie.
5.1.Silnik producenta pojazdu 

z zapłonem śamoczynnym – umiejścowienie za ośią tylną.
Spełnia wymagania normy Euro 6 w zakreśie emiśji śpalin i hałaśu bez 
śtośowania śyśtemu EGR.
Moc max nie mniej nizż  235 KW przy 2200 – 2500 obr./min
Moment obrotowy 1100 Nm przy 1250 – 1700 obr./min
Pojemnośścś śkokowa nie mniej nizż  6,5 litroś w, nie więcej nizż  7 litroś w

5.2. Skrzynia biegoś w.
Manualna 6biegowa + bieg wśteczny, 
kontrolowanie pracy pompy hydraulicznej,
automatyczne przełączanie na bieg neutralny podczaś pośtoju.
Retarder elektromagnetyczny

5.3. Hamulce.
Pneumatyczne, śyśtem EBS, ESP

5.4. Zawieśzenie.
Ośś  przednia: zawieśzenie pneumatyczne.
Ośś  tylna : zawieśzenie pneumatyczne.

5.5. Układ kierowniczy.
Przekładnia ze wśpomaganiem hydraulicznym

5.6. Inśtalacja elektryczna.
Napięcie znamionowe 24 V
Akumulator 2 śzt.
Alternatory 2 śzt.

5. Nadwozie.
5.1. Kolor biały



5.2. Konśtrukcja.
Szkielet kratownicy podwozia oraz śzkielet nadwozia zabezpieczony 
antykorozyjnie poprzez zanurzenie w kąpieli katoforetycznej i wykonanie 
warśtwy nawierzchniowej przy uzżyciu lakieru poliuretanowego

5.3. Podłoga.
Wykonana ze śklejki wodoodpornej.

5.4. Okna.
Szyba czołowa jednoczęśściowa
Szyby boczne oraz śzyba kierowcy atermiczne.
Firanki, zaśłona przeciwśłoneczna okna kierowcy i przedniej śzyby
Luśterka boczne podgrzewane i śterowane elektrycznie.

5.5. Drzwi paśazżerśkie
Szerokośścś nie mniej nizż  800 mm
Sterowane elektropneumatycznie ze śtanowiśka kierowcy. 
Przednie jednośkrzydłowe (umiejścowienie - przed ośią przednią), 
SŚ rodkowe jednośkrzydłowe (umiejścowienie - między ośiami)

5.6. Ogrzewanie.
Niezalezżne wodne o mocy co najmniej 30 000 W
Termiczna izolacja rur wodnych.

5.7. Siedzenia paśazżerśkie
miękkie tapicerowane, z podłokietnikiem, zagłoś wkiem 
i paśami bezpieczenś śtwa, uchylne

5.8. Komplet opon bezdętkowych + koło zapaśowe(pełnowymiarowe)
5.9. Luki bagazżowe o pojemnośści co najmniej 5,5m3, drzwi lukoś w z aluminium
5.10 Kośze bagazżowe o pojemnośści co najmniej 2,5m3

6. Wypośazżenie
Klimatyzacja prześtrzeni paśazżerśkiej
Fotel kierowcy z poduśzką pneumatyczną z zagłoś wkiem i trzypunktowym paśem
bezpieczenś śtwa.
Fotel pilota z paśami bezpieczenś śtwa
Lodoś wka zabudowana w deśce rozdzielczej
Kawiarka
Ogranicznik prędkośści.
Dwie gaśśnice 6 kg
Bagazżniki wewnętrzne z poręczami.
Dwa wyłazy dachowe.
Tachograf cyfrowy. 


