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Pesa dostarczy dwa szynobusy dla Kolei Mazowieckich 

Jeszcze w tym roku do parku taborowego Kolei Mazowieckich dołączą dwa nowe jednoczłonowe 
spalinowe autobusy szynowe. Ich dostawcą będzie PESA Bydgoszcz.

Spośród dwóch firm, które stanęły w przetargu, Koleje Mazowieckie wybrały ofertę 
PESY. Cena ofertowa zaproponowana przez nią  to 12 828 900 zł  brutto. Droższą 
ofertę złożył Newag.

Zamówienie ma być zrealizowane w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
W pojeździe ma znaleźć się  nie mniej niż 68 miejsc siedzących, w tym 8 uchylnych 
oraz min. 52 miejsca stojące przy założeniu 4 os. na m2. Wysokość podłogi przy 
drzwiach wejściowych musi wynosić  600 mm od główki szyny. Klimatyzowane 
pojazdy mają  być  bezprzedziałowe. Pojawi się  w nich elektroniczny system 
zewnętrznej i wewnętrznej informacji wizualnej w technice LED lub LCD oraz 
systemy głosowego zapowiadania przystanków. W pojazdach znajdą  się  także 

bramki do liczenia pasażerów oraz system monitoringu. Pojazdy mają rozpędzać się 
do prędkości co najmniej 120 km/h, z przyspieszeniem 0,4 m/s2.

PESA w ramach zamówienia nie tylko dostarczy szynobusy, ale zapewni także ich dwuletnie serwisowanie, a także 

przeszkoli pracowników obsługujących pojazdy. Szynobusy wyjadą  na tory jeszcze w tym roku. Zakup w połowie 
sfinansuje samorząd województwa mazowieckiego, drugą połowę kosztów pokryje wojewoda mazowiecki.
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Po przeczytaniu tego tekstu dalej nie wiadomo jakiego typu pojazdy dostarczy PESA. Po co zżynać z 
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