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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup używanego autobusu turystycznego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowany autobus musi spełniać spełniać wymagania stawiane pojazdom określone w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. nr 108 poz. 908 z 2005
r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr
32 poz.262 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)
oraz opisane poniżej parametry techniczne i posiadać wymagane wyposażenie.
1. Wymiary autobusu
 długość całkowita – max 12.0 m
 szerokość całkowita – max. 2,55 m
 wysokość całkowita – max. 3,75 m
2. Liczba miejsc siedzących – minimum 49
3. Liczba miejsc ogółem - minimum 60
4. Wyposażenie autobusu:
 silnik wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 4
 skrzynia biegów manualna,
 zawieszenie pneumatyczne,
 2 osie
 elektryczne, podgrzewane lusterka
 podwójne szyby boczne
 oświetlenie do jazdy nocnej
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nagłośnienie audio + mikrofon
klimatyzacja
nawiewy i oświetlenie indywidualne nad fotelami pasażerskimi
układy ABS, ESP
wspomaganie kierownicy
fotele pasażerskie wysokie z obiciem welurowym
bagażniki pasażerskie podsufitowe
szyba przednia i boczna kierowcy podgrzewana
drzwi x 2 sterowane pneumatycznie ze stanowiska kierowcy
tachograf

5. Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie musi być sprawne technicznie.
6. Silnik winien być suchy bez jakichkolwiek wycieków płynów eksploatacyjnych.
7. Oferty mogą dotyczyć jedynie autobusu, który został wyprodukowany nie wcześniej
niż w roku 2009
8. Autobus nie może być uszkodzony lub powypadkowy
9. Oferowany autobus musi posiadać kompletne wyposażenie oraz estetyczny wygląd wnętrza:
10. Autobus musi być dopuszczony do ruchu w dniu końcowego odbioru. Czynności związane z
rejestracją pojazdu przeprowadzi Zamawiający.
11. Przed ostatecznym wyborem najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Wykonawcy w obecności
przedstawiciela Wykonawcy, dokonane zostaną oględziny oferowanego autobusu, Zostanie
również przeprowadzona jazda próbna w celu sprawdzenia prawidłowego działania
podzespołów.
12. Obowiązuje rękojmia za wady fizyczne i prawne na dostarczony autobus zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

13. Oferty można składać na druku "formularz oferty" do dnia 14.10.2019 r. do godz. 15.00
drogą elektroniczną na adresy:
edward.kaczor@pks-kamgora.com.pl
artur.ostrowski@pks-kamgora.com.pl
faxem: 0-75-7442025
lub bezpośrednio w siedzibie spółki
ul. Towarowa 43, 58-400 KAMIENNA GÓRA
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
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