Załącznik Nr 5 do Umowy
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY OFEROWANEGO AUTOBUSU

Dane ogólne

Kompletacja autobusu
(wypełnia Wykonawca)

Potwierdzenie kompletacji
(wypełnia Zamawiający)

Autobus miejski, marka:
Typ, model:
Nr rejestracyjny:
Nr nadwozia (nr VIN)
Rok produkcji:
Ilość drzwi :
Liczba miejsc siedzących:
Liczba miejsc siedzących z niskiej
podłogi:
Liczba miejsc ogółem:
Liczba drzwi pasażerskich:
Liczba osi:
Silnik
Producent, typ,
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Pojemność skokowa [cm ]
Układ cylindrów, położenie w
autobusie
Max moc [kW]
Max mom. obrotowy [Nm]
Spełnienie wymagań czystości spalin
(norma EURO)
Automatyczna skrzynia biegów
Producent i typ, ilość biegów, opis
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Układ centralnego smarowania
Rodzaj, producent i typ
Układ automatycznej detekcji i
gaszenia pożaru
Rodzaj, producent i typ

Układ ogrzewania
Opis
Niezależne ogrzewanie wodne
Producent, typ, wydajność, sterowanie

Układ klimatyzacji
Urządzenie klimatyzacyjne
Producent, typ, wydajność, sterowanie
Opis

Zbiornik paliwa
3
Pojemność [dm ]
Ogumienie
Producent i typ
Rozmiar
Nadwozie
Poszycie zewnętrzne
materiały, kolorystyka, sposób połączenia
Poszycie wewnętrzne
materiał, kolorystyka (ściany boczne, dach)
Podłoga i jej pokrycie
materiały, kolorystyka
Drzwi pasażerskie
Układ, rozmieszczenie, sterowanie,
wysokość podłogi w poszczególnych
drzwiach
Opis kabiny kierowcy
Producent fotela, Producent deski
rozdzielczej, ALKOLOCK + 1000 szt.
ustników
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Siedzenia pasażerskie
Typ, materiały, kolorystyka
Miejsce dla inwalidy i sposób jego
oznakowania
Elektronika pokładowa(Producent, typ,
opis)
Radioodbiornik FM
System monitoringu zewnętrznego
System monitoringu
wewnętrznego
Tablica kierunkowa przednia
Tablica kierunkowa boczna
Tablica kierunkowa tylna
Tablica kierunkowa wewnętrzna
Kasowniki
System lokalizacji GPS wraz z
oprzyrządowaniem
Gniazda USB

Akcesoria
Gaśnice (2 x 6 kg)
Koło zapasowe
Trójkąt ostrzegawczy
Apteczka
Kliny pod koła
Ilość kpl. kluczy do zamków i pokryw

Uwaga! Wszelkie opisy powinny zapewnić wyczerpujące i jasne określenie przedmiotu zapewniające spełnienie
minimalnych wymagań określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
Jeżeli na podstawie złożonych dokumentów, nie będzie możliwości jednoznacznego stwierdzenia spełnienia
przez ofertę wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji, Zamawiający będzie miał prawo przyjąć, że oferta
ich nie spełnia.
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…………………………………………………………………..
( Zamawiający )

………………………………………………………………
( Wykonawca )

……………………………………………………………………………….
( miejscowość, data )
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