Załącznik nr 4 do
SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Autobus niskopodłogowy wyposażony w windę lub podjazd
wysuwany z podłogi, albo inne urządzenie dostosowujące pojazd do
przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, posiadający
homologację do przewozu osób niepełnosprawnych. W przypadku
pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymagana homologacja
europejska.
2. Rok produkcji 2020 z tym, że aby spełniał przesłanki określone w art.
2 pkt 10 lit a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz.U.2017.poz.1221
z późn. zm.)
3. Z dwu letnią gwarancją.
4. Ilość miejsc: bez wózków 20+1+1; Z wózkami 15+1+1+2 wózki,
5. Siedzenia typu turystycznego,
3
6. Pojemność silnika nie mniejsza niż 2 900,00 cm ,
7. Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 190 KM,
8. Silnik spełniający wymagania normy spalin minimum Euro VI – D,
9. Skrzynia biegów: automatyczna,
10.
Tachograf,
11.
Liczba osi - 2,
12.
Klimatyzacja dla kierowcy + klimatyzacja na przestrzeń
pasażerską,
13.
Drzwi przednie elektryczne,
14.
Drzwi tylne dwuskrzydłowe, elektryczne,
15.
Półki na bagaż podręczny,
16.
Elektrycznie regulowane lusterka, podgrzewane lusterka,
17.
System start-stop,
18.
ABS, wspomaganie kierownicy,
19.
Kierownica regulowana, wielofunkcyjna,
20.
Funkcja Auto Hold,
21.
Kontrola trakcji,
22.
Aktywny asystent hamowania,
23.
Asystent podjazdu pod górę,
24.
Asystent pasa ruchu,
25.
Asystent martwego pola,
26.
Asystent bocznego wiatru,
27.
Reflektory przednie typu full led,
28.
Światła do jazdy dziennej,
29.
Doświetlanie zakrętów,
30.
Czujnik deszczu,
31.
Kamera cofania,
32.
Komplet nowych opony zimowych.

33.
Hak
34.
Wyposażenie minimalne (niezbędnie wymagane): - pasy
bezpieczeństwa
na wszystkich fotelach,
35.
Wykończenie tapicerskie skóropodobne,
36.
Zasłonki dla okien bocznych i tylnego,
37.
Dwa komplety kluczyków
38.
Gaśnice, trójkąt, apteczka, podnośnik do autobusów,
pełnowymiarowe koło zapasowe,
39.
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. Pojazd zarejestrowany poza granicami Polski powinien
posiadać komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi
przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji samochodu
w Polsce.

