Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ TABORU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Długość
pojazdów
(długość

Typ, marka, model autobusu

Poz

1
1
2
3
4

(wpisać pełną nazwę autobusu
w tym: typ – zgodny z definicją
w zał nr 1 do projektu umowy
oraz pełną markę i model
autobusu
(przykład zapisu: Tabor
C/marka/model)

2

Rok
Produkcji

(wpisać rok
produkcji)

3

autobusu w
metrach z
zaokrąglenie
m do dwóch
miejsc po
przecinku )

4

Liczba miejsc
siedzących z
uwzględnieniem
miejsc dostępnych
z poziomu niskiej
podłogi
(wpisać ilość miejsc
siedzących

przeznaczonych dla
pasażerów (w tym
dostępnych z niskiej
podłogi) + kierowca,
określoną przez
producenta autobusu
(przykład zapisu:
30(6)+1)
5

Liczba drzwi

Liczba miejsc
stojących

(wpisać ilość
miejsc stojących
przeznaczonych
dla pasażerów,
określoną przez
producenta
autobusu)

6

(wpisać liczbę drzwi
przeznaczonych dla wsiadania i
wysiadania pasażerów po prawej
stronie autobusu otwieranych
automatycznie ze stanowiska
kierowcy oraz układ drzwi, ich
szerokość w milimetrach oraz
wysokość progu wejściowego w
milimetrach)
(przykład zapisu:
3
2-2-2
600-1200–1200
325-325-325)
7

Norma
czystości
spalin
(wpisać
odpowiednią
normę
EURO)

8

System
rekuperacji
w układzie
hamulcowym

(wpisać :
tak/nie)

9

Podstawa
dysponowania
taborem
Własny/oddany
do dyspozycji*

10
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15

16

Uwaga : w wykazie należy ująć autobusy podstawowe (docelowe). Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie
spełnienie warunków, o których mowa w dziale ............... niniejszej SIWZ

Podstawa
dysponowania
taborem
Własny/oddany
do dyspozycji*

Załącznik nr 5 do SIWZ
* niepotrzebne skreślić - na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego na okres wykonywania zamówienia zawierające wykaz taboru, który zostanie przez ten podmiot udostępniony
Wykonawca, który przedstawił w ofercie autobusy, które mają zostać wyprodukowane w 2019 r. powinien złożyć oświadczenie, że w terminie do 270 dni od daty podpisania umowy
wprowadzi do ruchu autobusy przedstawione w ofercie.

......................................................
Miejscowość i data

........................................................................
podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy

