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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa 3 sztuk autobusów całkowicie niskopodłogowych, jed-
noczłonowych, przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej. 
2. Autobusy muszą być fabrycznie nowe – rok produkcji jest rokiem odbioru autobusu, 
3. Oferowane autobusy nie mogą być prototypem oraz winny znajdować się w ciągłej produkcji se-
ryjnej producenta.
4. Wszystkie autobusy muszą być autobusami tej samej marki i tego samego typu.
5. Oferowane autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz za-
kresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.).
6. Oferowane autobusy niskopodłogowe muszą spełniać wymagania określone w przepisach za-
wartych w : Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1137 z późn. Zm.), posiadać świadectwo homologacji oraz protokół z badań SORT-2.
7. Oferowane autobusy muszą posiadać aktualne świadectw homologacji typu pojazdu WE wyda-
ne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przed-
miotów wyposażenia lub części (tekst jedn.: Dz. U. Z 2015 r. , poz. 1475). 
8. Oferowane autobusy muszą spełniać homologację potwierdzającą warunek niepalności wyposa-
żenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy na podstawie Regulaminem nr 118 Europej-
skiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy 
techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów 
samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622] 
(Dz.U.UE.L.2015.102.67 z późn.zm.). 
9. Spełniać normę PN-S-47010:1999 dla niskopodłogowego, jednoczłonowego autobusu miejskie-
go bez żadnych odstępstw.
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE  AUTOBUSÓW O DŁUGOŚCI 9 000 mm ÷ 10 500 
mm (+-2%);

LP
WARUNKI/

PARAMETRY
Wymagania Zamawiającego

1. Wymiary autobusu 1. długość: 9 000 mm ÷ 10 500 mm (+-2%); 



2. szerokość od 2400 mm do 2 550 mm – bez lusterek bocznych; 
3. wysokość wnętrza od 2250 mm do 2450 mm;
4. masa całkowita od 11,5t do 18t.

2. Liczba miejsc pasa-
żerskich

1. całkowita ilość osób minimum: 65 w tym: min. 20 miejsc pasażerskich siedzą-
cych;
2. jedna zatokoa do przewożenia wózka dziecięcego lub inwalidzkiego o wymia-
rach zgodnych z Regulaminem 107 EKG ONZ tj. min. 1300mmx750mm;
Uwaga!
Zajęcie któregokolwiek siedzącego miejsca pasażerskiego nie może wymagać po-
konania więcej niż 1 stopnia przez pasażera.

3. Zbiornik paliwa 1.wykonany z materiału odpornego na korozję: stal nierdzewna, tworzywa sztucz-
ne;
2.pojemność minimum 160 dm3 .

4. Silnik 1. 6-cylindrowy z zapłonem samoczynnym, umiejscowiony wzdłużnie z tyłu pojaz-
du; wymagany przebieg między wymianami oleju silnikowego nie krótszy niż 
30 000 km spełniający normę czystości spalin EURO VI
2. moc silnika minimum 180 KW;
3. pojemność od 6 dm3 do 8 dm3;

- maksymalny poziom zużycia energii podczas całego użytkowania autobusu: 
10520000MJ
- maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO2 wyliczony metodą obliczenio-
wą na podstawie zużycia paliwa w teście SORT-2: 0,95 kg/km
- maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń:
- NOx – 0,46g/kWh
- PM  - 0,01 g//kWh
- THC – 0,16 g/kWh

4. pakiet podgrzewania ułatwiający rozruch silnika podczas mrozów;
5. system gaśniczy w komorze silnika.

5. Skrzynia biegów automatyczna minimum 4 – biegowa ze zintegrowanym retarderem; 
 systemem samodiagnozy i oprogramowanie umożliwiające optymalizację zu-

życia paliwa podczas eksploatacji pojazdu.

6. Układ chłodzenia 1. przewody układu chłodzenia: odporne na korozje – miedź, mosiądz, stal nie-
rdzewna lub tworzywa sztuczne, łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub 
kauczuku modyfikowanego, termoizolowane; 
2. zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję (jak w punk-
cie 1).

7. Ogrzewanie 1.wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomo-
cą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami, minimum 
dwie w przestrzeni pasażerskiej oraz jedną w kabinie kierowcy,
2.silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową;
podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika agregat grzewczy.

8. Wentylacja 1.naturalna przez przesuwne lub uchylne górne partie minimum 6 bocznych okien 
oraz elektrycznie sterowane włazy dachowe (minimum dwa);
2.wymuszona przez minimum 2 wentylatory nadmuchowo-wyciągowe o dużym wy-
datku powietrza.

9. Układ

pneumatyczny 

wyposażony w:
1.sprężarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy pojazdu w warunkach 
komunikacji miejskiej;
2.przewody wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję;
3.podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu;
4.szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła ze-
wnętrznego, umieszczone z przodu autobusu;
5.zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu techniczne-
go układu, zgrupowany pod klapkami montażowymi z tabliczką z opisem funkcyj-
nym złącz. 



10. Układ hamulcowy 1. hamulec zasadniczy – pneumatyczny, posiadający:
-niezależne dwa obwody dla kół przedniej i tylnej osi;
-automatyczną kompensację luzu elementów ciernych (klocki hamulcowe); 
-system zapobiegający blokowaniu kół podczas gwałtownego hamowania –-ABS; 
-system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania na śliskiej nawierzchni - 
ASR ; 
albo wyposażony w elektroniczny system hamujący EBS lub równoważny;
2. hamulec postojowy działający na oś napędową, uruchamiany bezcięgłowo dźwi-
gnią na desce rozdzielczej kierowcy;
Uwaga!
Dopuszcza się następujące warianty rozwiązania konstrukcji hamulców:
oś przednia i tylna - hamulce tarczowe,

Hamulce tarczowe ze wskaźnikiem zużycia okładzin hamulcowych.

11. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym i pełną regulacją położenia koła kierownicy wraz 
z kokpitem ( regulacja wysokości i pochylenia z pneumatyczną blokadą w wybra-
nym położeniu).

12. Zawieszenie 1 pneumatyczne na miechach gumowych, z układem poziomującym, z możli-
wością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy oraz z systemem „przyklęku” 
prawej strony pojazdu na przystankach;

2  preferowany rodzaj zawieszenia osi przedniej - belka sztywna. 
-zawieszenie niezależne

13. Nadwozie 1.preferowany szkielet – konstrukcja spawana z profili wykonanych ze stali odpor-
nej na korozję  PN-EN-10088 lub aluminium; 
-profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie me-
todą katodowego lakierowania (KTL katoforezy) całej kompletnej karoserii w ra-
mach zamkniętego cyklu technologicznego, 
2.wszystkie wewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone przed korozją prepara-
tem ochronnym o wysokiej jakości. Profile wyposażone w otwory ściekowe do 
usuwania wody;
3.wszystkie zewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone dodatkowo preparatem 
asfaltowo-woskowym, odpornym na wodę, agresywne chemicznie środki utrzyma-
nia dróg, uderzenia kamieni itp;
4.preferowane poszycie zewnętrzne, dach, klapy obsługowe i poszycie boczne 
ściana przednia i tylnia  wykonane ze stali odpornej na korozję  PN-EN 10088 lub 
aluminim lub tworzywa sztuczne, 
-blachy zabezpieczone metodą katoforezy lub ocynkowanej obustronnej;
5.preferowane wykonanie poszycia bocznego w sposób umożliwiający wymianę 
poszczególnych elementów bez konieczności jego późniejszego klejenia , zgrze-
wania lub spawania na całej wysokości licząc od dolnej krawędzi autobusu do 
podszybia
-wykonanie poszycia bocznego w sposób umożliwiający wymianę poszczególnych 
elementów za pomocą klejenia, zgrzewania lub spawania na całej wysokości licząc 
od dolnej krawędzi autobusu do podszybia;
6.wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa, w tym także okno  ściany tyl-
nej jako wyjście bezpieczeństwa;
7.ściana przednia i tył nadwozia z kompozytów tworzyw sztucznych.
8.zderzak przedni 3-częściowy

14. Wykończenie 
wnętrza

1. ściany boczne i sufit – laminaty odporne na wilgoć lub tworzywa sztuczne – wo-
doodporne, łatwo zmywalne;
2. podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną antypoślizgową, ciemną, 
gładką , twardą ( o dużej trwałości )zgrzewaną na łączeniach i wykończona listwa-
mi ozdobnymi, łatwa do utrzymania czystości na całej długości autobusu, przysto-
sowana do zmywania bieżącą wodą; wykładzina musi zapewnić stabilną pozycję 
pasażerów stojących podczas jazdy i hamowania.

15. Przedział pasażerski 1.podłoga płaska na całej długości autobusu (bez progów poprzecznych wzdłuż 
całego ciągu komunikacyjnego autobusu), bez stopni wejściowych we wszystkich 



wejściach; wysokość od podłoża do wejścia autobusu od 320 do 340 mm ;
2.przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożli-
wiająca wjazd do autobusu wózkom inwalidzkim;
3.naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózków, miesz-
czące wózek dziecięcy lub inwalidzki, gwarantujące pełne bezpieczeństwo podczas 
jazdy i hamowania, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opusz-
czenia autobusu;
4.sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą 
pasa bezwładnościowego;
5.dla pasażerów stojących dodatkowe uchwyty paskowe tzw. „lejce”;
6.uchwyty i poręcze wykonane w kontrastowym kolorze i łatwo dostępne z każde-
go miejsca;
7.oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej w technologi LED;
8.klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej z oddzielną regulacją dla kabiny kie-
rowcy.
9.W przestrzeni pasażerkiej należy zamontować podwójne porty USB (typ A)

16. Siedzenia pasażer-
skie

przeznaczone dla autobusów miejskich, profilowane z tworzywa sztucznego, 
zaopatrzone we wkładki tapicerowane ( łatwo wymienialne ) w oparciu i sie-
dzisku (zalecane) lub pełna tapicerka siedziska i oparcia odporna na ściera-
nie, zabrudzenie i zniszczenie;

rozmieszczenie foteli umożliwia łatwe i swobodne przemieszczanie się pasaże-
rów wewnątrz pojazdu; szczegółowy rozkład miejsc do uzgodnienia z Za-
mawiającym po wyborze oferty.

17. Drzwi 1. Preferowane troje drzwi w układzie 2–2– 2   dopuszcza się układ drzwi
 1-2-2 lub dwoje drzwi w układzie 1-2-0 lub 2-2-0, szerokość efektywna 
drzwi dwuskrzydłowych min. 1200 mm, szerokość jednoskrzydłowych 
drzwi minimum 750 mm, otwieranych wahadłowo do wewnątrz, rozmiesz-
czonych równomiernie na całej długości nadwozia, wyposażonych w me-
chanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę;

2. każde ze skrzydeł drzwi wyposażone w poręcze dla wsiadających;
3. sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania podświe-

tlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia” oraz system nie-
zależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz;

4. możliwość otwierania wszystkich drzwi przez pasażerów z zewnątrz i we-
wnątrz pojazdu po wybraniu takiej opcji przez kierowcę;

5. zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie, oświetlenie wejść w trakcie 
otwarcia drzwi;

6. sterowanie przednich drzwi niezależne dla obu skrzydeł;
7. drzwi przednie – szyba drzwi podgrzewana elektrycznie. lub podwójna szy-

ba; 
8. wszystkie drzwi wyposażone w zamki umożliwiające ich ryglowanie, a 

pierwsze drzwi wyposażone w zamek patentowy;
9. blokada uniemożliwiająca ruszenie pojazdem przy otwartych drzwiach. 

18. Miejsce pracy kie-
rowcy 1. wydzielona kabina kierowcy typu „zamkniętego” z drzwiami, drzwi kabiny kie-

rowcy wyposażone w zamek patentowy i okienko do sprzedaży biletów z blatem do 
przyjmowania monet;
2. przystosowanie do podłączenia kasy fiskalnej ( wspornik + instalacja elektrycz-
na);
lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, lusterko wewnętrzne 
zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego;
3. osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej 
kabiny kierowcy;
4. zamykany na klucz schowek na drobne, osobiste przedmioty kierowcy;
5. wieszak na ubranie zamontowany za fotelem kierowcy;
6. fotel kierowcy z podgłówkiem i z lewym podłokietnikiem, z wielopołożeniową 
możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie;
7.  wieszak na ubrania, uchwyt dla kierowcy na napoje;
8. gniazdo zapalniczki;



9. mikrofon kierowcy.

19. Instalacja elektryczna 1.napięcie 24 V; oparta na magistrali CAN i multiplekserach
2.akumulatory bezobsługowe o pojemności min. 200 Ah, zamontowane na wysu-
wanej lub obrotowej podstawie;
3.gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu;
4.przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane).

20. Okna 1. szyby pojedyncze wklejane do nadwozia;
2. uchylne lub przesuwne górne partie okien bocznych (minimum 6 szt.) ry-

glowane na czworokąt;
3. rozsuwana lewa szyba boczna w oknie bocznym kabiny kierowcy, ogrzewa-

na elektrycznie lub nadmuchem ciepłego powietrza;
4.  preferowana szyba przednia dzielona pionowo w osi pojazdu ;

-szyba przednia jednoczęściowa
5. szyby boczne przyciemniane;
6. szyba okna dla tablicy kierunkowej z przodu ogrzewana;
7. wszystkie szyby gładkie wykonane ze szkła hartowanego.

21. Koła i ogumienie 1. obręcze stalowe, rozmiar 22,5”;
2. opony radialne, całostalowe, bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do ko-
munikacji miejskiej ;
3. wszystkie koła wyważone;
4. pełne kołpaki kół;
5. jedno kompletne koło zapasowe do każdego autobusu.

22. Elektroniczne tablice 
i kasowniki, mobilne 
automaty biletowe

1. tablice informacyjne diodowe, sterowane sterownikiem systemów informacyj-
nych, 
2. przednia pełnowymiarowa, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy;
3. boczna wyświetlająca numer lub oznaczenie linii i kierunek jazdy; 
4. tylna (kwadrat), wyświetlająca numer lub symbol linii;
5. wewnętrzna tablica informacyjna, dająca możliwość wyświetlania daty, godziny, 
imienin, reklam i informacji zaprogramowanych przez Zamawiającego;
6. kasowniki - 3 sztuki na jeden autobus z wyświetlaczem czasu rzeczywistego, 
blokowane przez sterownik;
7. kasownik – 1 sztuka na jeden autobus dodatkowo (rezerwa).
8. mobilne automaty biletowe – jedna sztuka na jeden autobus

23. Inne urządzenia i wy-
posażenie na każdy 
autobus

1. minimum centralny punkt smarny lub automatyczny układ centralnego 
smarowania (nie jest to konieczne w przypadku zastosowania osi bezobsłu-
gowych);

2. separator wody w układzie zasilania;
3. zamykany na zamek patentowy wlew zbiornika paliwa ; 
4. zaczepy holownicze przednie i tylne;
5. dwie sześciokilogramowe gaśnice – umieszczone w łatwo dostępnym miej-

scu przestrzeni pasażerskiej, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, 1 komplet kli-
nów podkładowych pod koła;

6. wyposażony w instalację tachografu – tachograf luzem do każdego pojaz-
dy;

7. wyprowadzenie przewodów do podłączenia radioodbiornika i kasy  fiskal-
nej;

8. radio CD oraz mikrofon kierowcy i nagłośnienie wnętrza;
9. immobilizer;
10. monitoring wnętrza pojazdu zostanie przełożony z obecnie wykorzystywa-

nych autobusów zamawiającego i zamontowany w trakcie produkcji no-
wych autobusów;

11. system gaszenia komory silnikowej.



24. Powłoki i kolorystyka 1. kolorystyka poszyć zewnętrznych do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze 
oferty. Powłoki zewnętrzne wykonane lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi, o 
podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach wielosz-
czotkowych. Szczegółowe wytyczne dotyczące kolorystyki i napisów zostaną 
przedstawione przez Zamawiającego podczas zawierania umowy na dostawę auto-
busu;
2. kolorystyka wewnętrzna. Poręcze pionowe i poziome w kolorze żółtym lub po-
dobnym, podłoga w kolorze szarym. Wymienione i pozostałe elementy wewnętrz-
ne: poszycia boczne, dachu, tkanina siedzeń w dobranej tonacji, skomponowane 
kolorystycznie w sposób gwarantujący wysoką estetykę.

25 Spełnienie wymogów 
Regulaminu nr 29 Eu-
ropejskiej Komisji 
Gospodarczej Orga-
nizacji Narodów Zjed-
noczonych (EK-
GONZ)- w zakresie 
ochrony osób prze-
bywających w kabi-
nie pojazdu użytko-
wego

autobus  spełnia  wymogi  homologacji  typu  pojazdu  w  zakresie  ochrony  osób 
przebywających w kabinie pojazdu użytkowego (homologacja udzielona zgodnie z 
Regulaminem  nr  29  Europejskiej  Komisji  Gospodarczej  Organizacji  Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ)-Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w 
zakresie  ochrony  osób  przebywających  w  kabinie  pojazdu  użytkowego 
(Dz.U.UE.L.2010.304.21  z  dnia  20  listopada  2010r.  Z  późniejszymi  zmianami  ), 
potwierdzonych dokumentem uprawnionej jednostki.

26 Spełnienie wymogów 
homologacji typu po-
jazdu w zakresie wy-
trzymałości kon-
strukcji nośnej du-
żych pojazdów pasa-
żerskich (homologa-
cja udzielona zgod-
nie z Regulaminem 
nr 66 Europejskiej 
Komisji Gospodar-
czej Organizacji Na-
rodów Zjednoczo-
nych (EKG ONZ)- 

autobus spełnia wymogi homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości ich 
konstrukcji  nośnej  (homologacja  udzielona  zgodnie  z  Regulaminem  66 
Europejskiej  Komisji  Gospodarczej  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  (EKG 
ONZ)-Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w 
zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej Dz.U.UE.L.321//55 z dnia 6 grudnia 
2007r.  Z  późniejszymi  zmianami),  potwierdzonych  dokumentem  uprawnionej 
jednostki

Monitoring pojazdu

Wykonawca wymontuje w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z trzech pojazdów Zamawiającego 
i zamontuje w każdym z nowych pojazdów nie później niż do  terminu odbioru kolejnych transz : 3 
kamery wnętrza (miejsce montażu kamer w uzgodnieniu z Zamawiającym), 1 kamerę drogi, 1 rejestra-
tor wizji, 1 wyświetlacz LCD, mikrofon, 1 przycisk antynapadowy, 1 komputer z anteną GPS.

Wykonawca zamontuje dodatkowo w każdym pojeździe :

- kamerę zewnętrzną z podświetleniem IR obserwującą prawy bok pojazdu,

- kamerę zewnętrzną cofania zamontowaną w górnej części tylnej ściany pojazdu, kamera cofania ma 
monitorować obszar za pojazdem musi umożliwiać kierowcy podgląd na monitorze obrazu podczas 
włączania biegu wstecznego, pole widzenia tej kamery powinno uwzględniać najbliższy obszar za au-
tobusem pomagając kierowcy podczas cofania. Kamera musi posiadać podświetlenie IR. Obraz z ka-
mery nie powinien być nagrywany służy jedynie do podglądu na żywo. 

Rozdzielczość kamer minimum: 550 linii 

Minimalna czułość: 0,1 luxa



Mobilne automaty biletowe

Automat przeznaczony do zastosowania w pojazdach komunikacji miejskiej umożliwiający zakup biletów 
papierowych oraz zakup i kodowanie biletów okresowych na elektronicznych kartach bezstykowych.

1 Podstawowe cechy funkcjonalne biletomatu. Automat powinien umożliwiać:
1.1 Dialog z klientem za pomocą wielofunkcyjnego ekranu dotykowego
1.2  Zakup  przez  klienta  papierowego  biletu  zdefiniowanego  w  taryfie  zgodnej  z  wymaganiami  

Zamawiającego 
1.3  Zakup  biletów  okresowych  na  elektronicznych  kartach  bezstykowych  oraz  kodowanie  biletów 

okresowych na  elektronicznych  kartach  bezstykowych  zakupionych za  pośrednictwem sklepu 
internetowego w systemie biletu elektronicznego.

1.4 pozwalać na przyjęcie płatności monetami o wszystkich nominałach z zakresu 5 gr ÷ 5zł
1.5 pozwalać na wydanie reszty monetami o wszystkich nominałach z zakresu 5 gr ÷ 2zł
1.6 umożliwiać zwrot wrzuconej kwoty po anulowaniu transakcji przez pasażera
1.7 dokonanie płatności za bilety za pomocą stykowych oraz bezstykowych kart płatniczych systemów 

Visa PayWave i Mastercard PayPass
1.8 rejestracje wszystkich zdarzeń: związane z wydawaniem biletów, stanem modułów i czynnościami 

serwisowymi,
1.9  zapewniać  wymianę  danych,  w  tym  przekazywanie  bezprzewodowo  raportów  dobowych  ze 

sprzedaży do systemu centralnego,
1.10  zapewniać  wymianę  danych,  w  tym  przekazywanie  bezprzewodowo  raportów  dobowych  ze 

sprzedaży do systemu centralnego,
1.11  Automat  powinien  być  obsługiwany  za  pośrednictwem  rozległej  sieci  bezprzewodowej  (np.  

GSM/GPRS). Bazę do obsługi sieci automatów powinien stanowić dedykowany do tego celu, 
komputer  z  zainstalowanym  systemem  centralnym.  Sieć  transmisji  danych  powinna  być 
niezależna od publicznej sieci Internet.

2 Biletomat musi być wyposażony przynajmniej w:
2.1.Obudowę i cechy konstrukcyjne spełniające n/w parametry:

2.1.1. Obudowa powinna być odporna na uszkodzenia i warunki otoczenia, wykonana ze stali w 
kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, 

2.1.2. mocowana na stałe do elementów konstrukcyjnych pojazdu w sposób uniemożliwiający 
kradzież biletomatu lub otwarcie jego drzwi przez nieautoryzowane osoby.

2.1.3.  Krawędzie  zewnętrze  obudowy  ukształtowane  tak,  aby  nie  powodowały  uszkodzenia 
odzieży lub zranienia pasażera.

2.1.4.  Biletomat  powinien  być  przeznaczony do  instalacji  wewnątrz  pojazdu  i  funkcjonować 
prawidłowo w zakresie temperatur: od -25°C do +50°C. 

2.1.5. Biletomat powinien być wyposażony w funkcję podgrzewania w przypadku wystąpienia 
niskich temperatur oraz wentylacji i automatycznego wyłączania w celu ochrony przez  
przegrzaniem.

2.1.6.  Konstrukcja  powinna uwzględniać możliwość montażu automatu  w wersji  wiszącej  do 
ściany pojazdu lub na stelażu wewnątrz pojazdu.

2.1.7. Automaty muszą być fabrycznie nowe i jednego typu.
2.1.8.  Konstrukcja  powinna  być  odporna  na  wstrząsy  jakie  występują  w  trakcie  typowej 

eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej,
2.1.9. Gabaryty urządzenia nie mogą przekraczać 750 x 450 x 300 mm.
2.1.10. Obudowa powinna być zabezpieczona zamkiem patentowym i mechanizmem ryglowym z 

blokadą mechaniczną, który uniemożliwia otwarcie siłowe.
2.1.11.  Biletomat powinien posiadać akustyczny alarm lokalny oraz alarm zdalny do systemu 

centralnego.  Alarmy  powinny  być  uruchamiane  bezzwłocznie  przy 
nieautoryzowanych próbach otwarcia biletomatu.

2.1.12. Otwory operacyjne automatu powinny spełniać następujące wymagania:
a)  Otwór  wrzutowy i  wydawania  powinny być  zabezpieczone  przed  działaniem 

naturalnych  czynników  zewnętrznych  oraz  próbami  celowego  zapchania, 



zalania lub uszkodzenia. 
b)  Otwór  wrzutowy  powinien  być  otwierany  wyłącznie  na  czas  przyjmowania 

opłaty.
c)  Otwór  wydawania  powinien  być  dodatkowo  zabezpieczony  przed 

niekontrolowanym wypadaniem wrzucanych lub wyrzucanych przedmiotów 
(pieniędzy, biletów).

2.2.Wysokokontrastowy, kolorowy ekran dotykowy, spełniający n/w wymagania: 

2.2.1. rozmiar co najmniej 10”,
2.2.2. o rozdzielczości min. 600 x 800 punktów,
2.2.3. o jasności co najmniej 400 cd/m2,
2.2.4. Interakcja z użytkownikiem poprzez wandaloodporny wyświetlacz z nakładką dotykową,
2.2.5. Ekran musi być odporny na działanie naturalnych czynników zewnętrznych (temperatura, 

wilgoć) i musi poprawnie reagować na dotykanie dowolnymi przedmiotami. Dodatkowo 
musi być odporny na próby uszkodzenia poprzez uderzenia twardymi przedmiotami oraz 
na zarysowania (wandaloodporny),

2.2.6. umożliwiający przejrzysty sposób komunikacji  z podróżnym w trzech językach (polski, 
angielski,  niemiecki).  Po  wybraniu  języka  obcego  nastąpi  automatyczny  powrót  do 
języka polskiego po zdefiniowanym czasie.

2.3. Moduł pobierania opłat monetami spełniający n/w wymagania:

2.3.1. Powinien pozwalać na przyjęcie płatności monetami o wszystkich nominałach z zakresu 5 
gr ÷ 5zł oraz pozwalać na wydanie reszty monetami o wszystkich nominałach z zakresu 5 
gr ÷ 2zł,

2.3.2.  Układ  monetarny  powinien  być  wyposażony  w  logikę  optymalizacji  zasobów  monet 
zapewniającą automatyczne uzupełnianie zasobników do zaprogramowanego poziomu i 
wydawanie reszty odpowiednimi nominałami.

2.4. Kasetę na monety, spełniającą n/w wymagania:
2.4.1. Wykonana ze stali nierdzewnej i mieszczącą min. 3000 monet.
2.4.2. Autoryzowane wyjęcie kasety końcowej z automatu powinna mieć możliwość wyłącznie  

osoba  posiadająca  stosowne  uprawnienia  weryfikowane  podczas  autoryzacji  dostępu 
poprzez  podanie  kodu  PIN  oraz  specjalny  klucz.  Mechanizm  kasety  powinien 
uniemożliwiać jej wyjęcie i ponowne włożenie bez otwierania. 

2.5.  Czytnik  kart  zbliżeniowych  w  standardzie  MIFARE,  umożliwiający  odczyt  oraz  zakodowanie  
kontraktu  na  elektronicznej  karcie  bezstykowej  w  systemie  biletu  elektronicznego  zgodnie  z 
wymaganiami Zamawiającego.

2.6. Moduł płatności bezgotówkowych, spełniający n/w wymagania:

2.6.1. Ma umożliwiać transakcje stykowymi oraz bezstykowymi kartami bankowymi, 
2.6.2.  Powinien  być  wyposażony  w  czytniki  stykowych  i  zbliżeniowych  kart  płatniczych 

umożliwiające transakcję kartami co najmniej w systemach VISA i MasterCard,
2.6.3. Zapewnienie zgodności zastosowanego rozwiązania obsługującego transakcje bezgotówkowe 

z aktualnymi wymaganiami organizacji kartowych w okresie gwarancji,
2.6.4.  Wykonawca  przy  odbiorze  pierwszej  transzy  autobusów  musi  okazać  Zamawiającemu 

prawidłowe  ważne  certyfikaty  potwierdzające  zgodność  oferowanego  rozwiązania 
sprzętowego  do  obsługi  płatności  bezgotówkowych  z  obowiązującymi  wymaganiami  co 
najmniej organizacji Visa Europe oraz MasterCard International tj.:

 PCI w wersji 3.x
 EMV L1
 EMV L1 Contactless
 EMV L2 w wersji 4.3



 Visa qVSDC 2.1.1
 MasterCard PayPass 3.0

2.6.5.  Aplikację  płatnicza  do  współpracy  z  agentem  rozliczeniowym  umożliwiająca  transakcje 
kartami bankowymi w standardzie Visa i Mastercard. Wykonawca przy odbiorze pierwszej 
transzy  autobusów  musi  okazać  Zamawiającemu  prawidłowe  ważne  certyfikaty 
potwierdzające  zgodność  dostarczanej  aplikacji  do  obsługi  płatności  bezgotówkowych  z 
obowiązującymi  wymaganiami  co  najmniej  organizacji  Visa  Europe  oraz  MasterCard 
International tj.:

 Visa ADVT
 Visa VpTT qVSDC 2.1.1
 MasterCard EMV Contact M-TIP
 MasterCard PayPass M-TIP
 PCI PA-DSS

2.7. Moduł drukujący spełniającą n/w wymagania:

2.7.1.  1  drukarka  termiczna,  monochromatyczna,  z  pełną  obsługą  grafiki,  o  rozdzielczości  co 
najmniej 200 DPI umożliwiającą druk tekstu oraz grafiki, w tym kodu 2D

2.7.2. Drukarka współpracująca z rolką papieru o gramaturze od 80 g/m2 do 140 g/m2, z odcięciem 
pojedynczego biletu z krążka taśmy o szerokości 80mm +-1mm

2.7.3. zapewniający sygnalizacją końca i zbliżającego się końca papieru (min. – 10% pozostałości),
2.7.4. posiadający gilotynę o trwałości min. 1 milion cięć dla papieru o gramaturze 80 – 140 g/m2,
2.7.5. umożliwiająca wydruk z rolki,
2.7.6. Nadruk na bilecie musi zawierać dane taryfowe biletu zgodnie z formatami przyjętymi przez  

Zamawiającego. Szczegółowe dane zostaną określone na etapie realizacji.

2.8.  Moduł  transmisji  bezprzewodowej  danych  w  oparciu  o  dowolną  sieć  telefonii  komórkowej  
(transmisja pakietowa GSM/GPRS).  Dodatkowo powinno posiadać możliwość podłączenia do 
sieci przewodowej.

2.9. Moduł GPS.

2.10. System zasilania oraz podtrzymywania bateryjnego, spełniający n/w wymagania:
2.10.1. Biletomat powinien być zasilany z zewnętrznego źródła zasilania, jakim jest pokładowa 

sieć elektryczna pojazdu. 
2.10.2. Biletomat powinien mieć możliwość włączania i wyłączania systemem zapłonu pojazdu.
2.10.3.  Biletomat  powinien  być  wyposażony  we  własny  akumulator,  podtrzymujący  pracę 

urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego co najmniej na czas umożliwiający 
zakończenie procedury obsługi pasażera i kontrolowane zamknięcie systemu. 

2.10.4.  Podtrzymywany  bateryjne  zegar  czasu  do  oznaczania  daty  i  czasu  zakupu  biletu  z 
dokładnością do jednej sekundy, z automatyczną synchronizacją z serwerem czasu NTP 
podczas uruchamiania automatu.

2.11. Wbudowany system diagnostyczny, który w razie pojawienia się ewentualnej awarii poinformuje o 
niej,  np.  za  pomocą  sygnalizacji  świetlnej  i  komunikatów na wyświetlaczu  oraz rejestruje  w 
pamięci kody błędów. Biletomat będzie blokował możliwość sprzedaży, jeśli rolka z papierem do 
wydruków skończy się lub nie będzie założona.

3. Dokumentacja

3.1. Wraz z każdą transzą autobusów,  Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, w tym:
3.1.1. Schematy elektryczne niezbędne do integracji systemu z instalacją elektryczną pojazdu.



3.1.2. Instrukcje obsługi , konserwacji,  serwisowania i uruchomienia. 
3.1.3. Instrukcja przeglądów planowych, korekcyjnych i napraw.
3.1.4. Katalog części zamiennych z numerami katalogowymi każdej pozycji. 
3.1.5. Karta Gwarancyjna ze szczegółową specyfikacją dostawy.
3.2. Dokumenty zostaną dostarczone w języku polskim na nośnikach: papierowym i w formie elektronicznej.
3.3. Wartość dokumentacji technicznej i oprogramowania (wraz z licencjami) oraz szkolenia  5 pracowników 
Zamawiającego  jest uwzględniona w cenie dostawy.


