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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Pn.  

Dostawa autobusu do przewozu 22+1+1 osób z możliwością przewozu osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich 

 

 

 

kod CPV:     34121000-1 

Pełna nazwa: Autobusy i autokary 

 

 

I. Informacje ogólne o Zamawiającym: 

 

1. Fundacja WERWA 

Rogowo 48, 87-162 Lubicz 

Tel. 530 40 40 20 

e-mail: prezes@fundacjawerwa.pl 

NIP: 879-269-43-69   

KRS: 0000691576  

REGON: 368065572 

2. Działalność Zamawiającego:  

- wsparcie osób starszych lub wymagających wzmożonej opieki, rodzin i osób  

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

- przeciwdziałanie dyskryminacji różnych grup społecznych, 

- wsparcie integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu), 

-poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym 

starszymi i z niepełnosprawnościami, 



- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, 

- podejmowanie innych inicjatyw społecznych lub edukacyjnych, 

- działanie na rzecz rozwoju lokalnego i lokalnych społeczności, 

- propagowanie ekologicznego i zdrowego, aktywnego stylu życia, propagowanie 

zdrowego żywienia, 

- organizowanie, propagowanie, popularyzowanie, inicjowanie oraz wspieranie 

wszelkich zjawisk i przedsięwzięć z zakresu ekologii, ochrony zwierząt  

i dziedzictwa przyrodniczego, a także podejmowanie różnorodnych działań 

zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa,  

w szczególności młodego pokolenia, 

- propagowanie walorów turystycznych i krajobrazowych kraju, ze szczególnym 

uwzględnieniem walorów województwa kujawsko-pomorskiego, 

- prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej, 

- promocja rybactwa i produktów rybnych, 

-działanie w sektorze rybackim na rzecz poprawy warunków higieny, zdrowia 

ludzi i zwierząt oraz jakości produktów, a także zmniejszenia negatywnego oraz 

wspierania pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko, 

- organizowanie i prowadzenie zajęć obejmujących ćwiczenia fizyczne, 

- organizowanie gier i zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży, 

- organizowanie amatorskich zawodów i rozgrywek sportowych, 

- podejmowanie działań dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

-organizowanie przedsięwzięć turystycznych, krajoznawczych, wypoczynkowych. 

 

 
II. Przedmiot zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego autobusu do 

przewozu co najmniej 22+1+1 osób z możliwością przewozu osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich w ramach realizacji przez Zamawiającego programu 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Program 

wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, finansowanego ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2.  Autobus musi być fabrycznie nowy i dostosowany po przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Autobus musi 

być co najmniej 22 osobowy (22 osób + 1+1 miejsca kierowcy), fabrycznie nowy,  

z 2020, 2021 lub 2022 r., przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.  

 

3. Niezbędne jest także:  

1) posiadanie wszystkich niezbędnych wymaganych przepisami homologacji oraz  

dokumentów dopuszczających go do ruchu, 

2) możliwość zamocowania co najmniej 2 wózków inwalidzkich (4 listwy do 

mocowania wózków biegnące po długości – równolegle do siebie przez 

przedział pasażerski) po demontażu max. czterech foteli, 

3) dwa komplety pasów bezpieczeństwa z homologacją do mocowania 2 wózków, 

4) dwa komplety pasów zapewniających bezpieczeństwo osobom na wózkach, 

5) min. sześć rzędów siedzeń. Wszystkie fotele tapicerowane, z regulowanymi 

oparciami, podłokietnikami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, każdy 

fotel z możliwością szybkiego demontażu i montażu, 

6) platforma najazdowa z homologacją/dopuszczeniem do wprowadzania osoby 

na wózku,  



7) oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem pojazd dla osób 

niepełnosprawnych), 

8) platforma/ winda do wprowadzania osoby na wózku inwalidzkim,  

9) w przypadku przewozu 2 osób na wózkach -możliwość przewozu minimum 18 

osób na siedzeniach pasażerskich + 1 kierowca. 

 

 

4. Nadwozie: 

1) całkowicie przeszklone (szyby termiczne- termoizolacyjne), czterodrzwiowe,  

2) odsuwane przeszklone drzwi boczne – co najmniej jedne po prawej stronie,  

3) boczny schodek antypoślizgowy przy drzwiach przesuwnych i uchwyt 

wewnętrzny ułatwiający wsiadanie, 

4) drzwi boczne przesuwane z niezbędnymi uchwytami ułatwiającymi wejście 

oraz wyjście z pojazdu, 

5) tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, 

6) szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i podgrzewana przednia szyba,  

7) lakier metalizowany, 

8) lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, 

9) przednie i tylne światła do jazdy dziennej, przeciwmgielne i światła wsteczne, 

światła do jazdy dziennej LED 

 

5. Silnik:   

1) Dieslel wysokoprężny o pojemności min. 1950 cm3,  

2) moc silnika minimum 170KM, 

3) skrzynia biegów automatyczna, 

4) układ kierowniczy ze wspomaganiem.  

 

6. Bezpieczeństwo: 

1) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub 

równoważny spełniający podobne zadania, 

2) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy lub równoważny spełniający 

podobne zadania,  

3) poduszka powietrzna dla kierowcy, poduszka powietrzna dla pasażera,  

4) Immobiliser,  

5) czujniki parkowania przód i tył, 

6) chlapacze przód i tył, 

7) hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy,  

8) kamera cofania, 

9) felgi stalowe 16” z oponami letnimi i kołpakami + dodatkowy komplet kół 

zimowych (opony + felgi),  

10) pełnowymiarowe koło zapasowe. 

 

7. Wnętrze i wyposażenie pojazdu: 

1) siedzenie kierowcy z regulacją wysokości z regulacją podparcia odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami 

bezpieczeństwa i podłokietnikiem, 

2) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,  

3) pokrycie ścian i sufitu ciemną tapicerką miękką z materiału łatwego do 

utrzymania w czystości, 

4) oświetlenie przedziału pasażerskiego, 



5) elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich,  

6) radioodtwarzacz   plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu, odczyt 

MP3, 2xgniazdo USB,  

7) klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym, 

8) półki na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem 

centralnym i indywidualnym) plus zabezpieczenia przed przemieszczaniem się 

bagażu; 

9) niezależne ogrzewanie - nagrzewnica + alarm obwodowy; 

10) webasto. 

 

8. Zbiornik paliwa: minimum 60 litrów 

 

9. Gwarancja:  

1) gwarancja mechaniczna przedłużona min. 140 tys. przebiegu/48 m-cy, 

2) gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy, 

3) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 6 lat, 

4) gwarancja na platformę najazdową – minimum 24 miesiące, 

5) instrukcja w języku polskim.  

 

10. Wyposażenie dodatkowe:  

1) autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem (2 szt. pilotów), 

2) szybkościomierz ze skalą w kilometrach, 

3) apteczka, gaśnica, trójkąt, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz  

z kluczem do demontażu kół, 

4) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenie do 

ruchu, 

5) homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h, 

6) tachograf cyfrowy, 

7) wskaźnik temperatury zewnętrznej  

 

 

III. Warunki realizacji i obowiązki wykonawcy: 

 

1. wykonawca musi zapewnić serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 

100 km od siedziby Zamawiającego,  

2. podstawą udzielenia gwarancji jest dokument gwarancyjny z wymienieniem 

elementów obejmujących gwarancję. 

3. wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie 

certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy o przewozie osobowym  

i osób niepełnosprawnych,  

4. rozliczenie z Wykonawcą będzie na zasadzie ryczałtowej, 

5. do obowiązków Wykonawcy należy realizowanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie 

z wymogami Umowy, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innymi aktami oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.  

 

IV. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 

1. odbiór dostarczonego do siedziby przez Wykonawcę przedmiotu umowy,  

2. sporządzenie protokołu odbioru,  

3. terminowa zapłata wynagrodzenia.  



 


