Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1
1. Autobus dla ilości miejsc siedzących od 30 do 35,
2. Rok produkcji nie starszy niż 2018,
3. Pojazd posiadający aktualne badania techniczne i opłaty ubezpieczeniowe,
4. Pojazd bezwypadkowy, sprawny, bez usterek i awarii. Oryginalny lakier pojazdu bez
oznak korozji. Nie uszkodzone szyby, reflektory i lampy,
5. Opony letnie pojazdu w stanie bardzo dobrym. Dodatkowo opony zimowe w stanie
bardzo dobrym. (grubość bieżnika opon letnich i zimowych min. 6 mm, nie starsze niż
4 lata),
6. Pojazd czysty, tapicerka bez plam i uszkodzeń,
7. Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 175 KM,
8. Pojemność silnika nie mniejsza niż 4 500,00 cm3 i nie większa niż 5 000,00 cm3,
9. Całkowity przebieg udokumentowany max. 155.000 km,
10. Tachograf – aktualne badania,
11. Stan pojazdu potwierdzony przeglądem technicznym,
12. Liczba osi - 2,
13. Silnik spełniający wymagania normy spalin minimum EURO 6 (fabrycznie),
14. Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna,
15. Wyposażenie minimalne (niezbędnie wymagane): - pasy bezpieczeństwa na wszystkich
fotelach,
16. Klimatyzacja,
17. Ogrzewanie postojowe WEBASTO,
18. Zwalniacz hamowania typu hydraulicznego (RETARDER),
19. Drzwi otwierane pneumatycznie- min 1 szt. przód, tył dowolny,
20. ABS, wspomaganie kierownicy,
21. Podwójne szyby boczne, przyciemnione,
22. Zasłonki dla okien bocznych i tylnego,
23. Podgrzewana szyba boczna kierowcy,
24. Podgrzewane, zewnętrzne lusterka wsteczne,
25. Dwa komplety kluczyków,

26. Gaśnice, trójkąt, apteczka, podnośnik do autobusów, pełnowymiarowe koło zapasowe,
27. Kamera cofania,
28. DVD + LCD Monitor,
29. Lusterka boczne regulowane elektrycznie,
30. Pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i podmiotów trzecich (leasing,
zastaw).
Określone powyżej standardy są wymaganiami minimalnymi. Autobus musi być
sprawny technicznie, kompletny, wolny od wad - gotowy do pracy. Powinien posiadać
aktualne badania techniczne wpisane do dowodu rejestracyjnego oraz aktualne
obowiązkowe ubezpieczenie OC. Pojazd zarejestrowany poza granicami Polski
powinien posiadać komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi
przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji samochodu w Polsce.

