DOBRE PRZYKŁADY ZAMÓWIEŃ ZRÓWNOWAŻONYCH
Komponent społeczny:
Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych autobusów miejskich.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, którego wartość jest większa niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Fragmenty dotyczące zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych
Rozdział I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(...)
B. Wymagania formalne stawiane zamawianym autobusom.
1. Oferowane autobusy muszą spełniać:
1) normę PN-S-47010:1999 dla autobusu miejskiego, niskopodłogowego klasy I,
2) wymagania Dyrektywy 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20
listopada 2001 roku, odnoszącej się do przepisów szczególnych, dotyczących pojazdów
wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza
siedzeniem kierowcy, dla pojazdu klasy I, powyższe oznacza, że wymagania
przedmiotowej dyrektywy muszą spełniać (co najmniej w zakresie minimalnym) w
szczególności takie elementy autobusu i jego wyposażenia jak:
a) oznakowanie autobusu,
b) szerokość przejść oraz rozmieszczenie i wymiary siedzeń pasażerskich,
c) drzwi główne (pasażerskie) oraz wymiary wyjść,
d) układ przyklęku obniżający dodatkowo poziom wejścia,
e) pochylnia (ręcznie rozkładana platforma -rampa najazdowa) umożliwiająca wjazd do
autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego,
(…)
C. Warunki, wymagania, parametry techniczne oraz wyposażenie, jakie muszą
spełniać i posiadać oferowane autobusy dwunastometrowe i piętnastometrowe.
2. Wymagania ogólne dla autobusów dwunastometrowych i piętnastometrowych:
(…)

13) przedział pasażerski:
a) na pionowych poręczach przyciski „przystanku na żądanie” minimum 5 szt. w autobusie
dwunastometrowym i minimum 7 szt. w autobusie piętnastometrowym, przyciski muszą
być dodatkowo oznakowane znakami wypukłymi w języku „Braille'a”,
b) przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie pochylnia (rampa) najazdowa, umożliwiająca
wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego, otwarcie pochylni musi
uniemożliwiać:
− zamknięcie drzwi pasażerskich,
− ruszenie autobusem,
c) naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia (miejsce o wymiarach co najmniej:
szerokość 750mm x długość 2200mm) przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego
lub (i) dziecięcego, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia
autobusu przez „inwalidę” oraz mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy
za pomocą pasa bezwładnościowego,
d) podłoga przedziału pasażerskiego:
− płaska, tworząca jednolitą powierzchnię bez stopni w co najmniej 35 % powierzchni
przeznaczonej dla pasażerów stojących (obliczonej zgodnie z pkt 2.3.2 PN-S-47010) i do
której dostęp zapewniony jest przez minimum jedne z drzwi których mowa w tiret drugie,
− bez stopni pośrednich we wszystkich trzech drzwiach pasażerskich,
− wysokość od podłoża na progu wszystkich trzech drzwi pasażerskich: maksymalnie 340
mm,
(…)
20) elektroniczne systemy informacji pasażerskiej: elektroniczne tablice
kierunkowe, system zapowiadania przystanków, system zliczania potoków
pasażerskich i kasowniki:
a) tablice elektroniczne zewnętrzne ”diodowe” (kolor diod żółtopomarańczowy lub
zbliżony) dostosowujące automatycznie jasność świecenia do aktualnie panujących
warunków atmosferycznych:
− przednia pełnowymiarowa (w stosunku do szerokości autobusu), wyświetlająca numer
linii i kierunek jazdy,
− boczna wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy oraz wyświetlająca (niezależnie od
pozostałych tablic tego systemu) informacje zaprogramowane przez Zamawiającego np.:
„Prosimy wsiadać pierwszymi drzwiami”,
− tylna (kwadrat), wyświetlająca numer linii,

− wewnętrzna tablica informacyjna diodowa (kolor diod czerwony lub pomarańczowy),
dająca możliwość wyświetlania numeru linii i kierunku jazdy, przebiegu trasy,
przystanków, daty, godziny, imienin, reklam oraz informacji zaprogramowanych przez
Zamawiającego
b) system zapowiadania przystanków emitujący automatycznie (bez dodatkowej ingerencji
kierowcy – poprzez wykorzystanie systemu GPS) pasażerom komunikaty o przebiegu
trasy:
− cyklicznie podczas całego przebiegu danej linii komunikacyjnej,
− wizualnie poprzez napis wyświetlany na wewnętrznej tablicy informacyjnej, o której
mowa w pkt „a” tiret czwarte oraz
- dźwiękowo poprzez urządzenie nagłaśniające (wzmacniacz i odpowiednią liczbę
głośników):
 minimum 6 sztuk głośników „wewnętrznych”, rozmieszczonych równomiernie w
przestrzeni pasażerskiej autobusu,
 jeden głośnik „zewnętrzny” zamontowany w prawej przedniej zewnętrznej części
autobusu
w następujący sposób:
• przed odjazdem z przystanku początkowego zapowiedź treści: „Linia nr <numer linii>,
kierunek <nazwa przystanku docelowego>, odjazd o godzinie <rozkładowa godzina
odjazdu>” – dotyczy głośników zewnętrznych i wewnętrznych,
• po ruszeniu autobusu danego z przystanku zapowiedź treści: „następny przystanek
<nazwa przystanku>” oraz na wskazanych przez Zamawiającego przystankach
dodatkowa zapowiedz treści: „przystanek strefowy” – tylko głośniki wewnętrzne,
• przed dojechaniem do danego przystanku zapowiedź treści: „<nazwa przystanku>” oraz
na wskazanych przez Zamawiającego przystankach dodatkowa zapowiedz treści:
„przystanek strefowy” – dotyczy głośników wewnętrznych i zewnętrznych,
• przed dojechaniem do przystanku końcowego zapowiedź treści: „<nazwa przystanku>
przystanek końcowy” – dotyczy głośników zewnętrznych i wewnętrznych.
(…)
28) oznakowanie autobusu (naklejki/piktogramy) – autobusy muszą posiadać
następujące oznakowania:
(…)
c) autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
d) miejsce dla inwalidy,

e) miejsce dla matki z dzieckiem,
f) wyjście bezpieczeństwa,
(…)
i) wejście dla wózków (tak/nie),
j) przycisk otwierania drzwi,
k) drzwi pasażerskie otwierane przez pasażerów (oznakowanie to musi być umieszczone
obustronnie na każdej szybie drzwi pasażerskich)

