Załącznik nr 4

do UMOWY DZIERŻAWY z dnia…………....

PROTOKÓŁ ODBIORU AUTOBUSU
Do siedziby Dzierżawcy przy ul. Domejki 2 w Legnicy został dostarczony autobus typu:
………………………………………......................................
Komisja w składzie:
1. ………………………………..

3. ………………………………..

Imię i nazwisko

2. ………………………………..

Imię i nazwisko

4. ………………………………..

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

dokonała/nie dokonała* odbioru zgodnie z zapisami Umowy, SIWZ i złożonej oferty autobusu:
Rodzaj:
Marka:
Typ:
Rok produkcji/miesiąc:

Numer VIN:

Nr silnika:

Typ silnika:

Pojemność silnika [cm3]:

Moc silnika [kW/KM]:

Nr skrzyni biegów:

Nr oprogramowania:

Stan licznika:

Wyposażenie odebrane, zgodnie z SIWZ
- 2 gaśnice proszkowe _ kg
- koło zapasowe
- trójkąt ostrzegawczy
- 2 kliny blokowania kół

X - brak - jest
V
- młotki do zbijani szyb
- klucze do zamków
- radio samochodowe
- mikrofon i 4 głośniki

Wykaz dokumentów przekazanych z autobusem:
- karta gwarancyjna
- karta pojazdu
- wyciąg ze świadectwa homologacji
- dowód rejestracyjny
- 2 tablice rejestracyjne
Wykaz dokumentów przekazywanych przy odbiorze razem z pierwszym autobusem
rozpoczynającym dostawy autobusów:
- wykaz asortymentu folii samoprzylepnych dopuszczonych do wyklejania reklam
(dostępnych na rynku)
- certyfikat, świadectwo badań laboratoryjnych, karta charakterystyki produktu dla płynu
niskokrzepnącego do chłodnic
- karta charakterystyki substancji chemicznej zawierającej mocznik (AdBlue, Air 1, itd.)
(dot. Systemu SCR)
Wykaz dokumentów przekazywanych przy odbiorze pierwszego autobusu każdej kolejnej
partii dostawy autobusów:
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- instrukcja obsługi …...... sztuk
- katalog części …............ kpl
- instrukcje serwisowe i konserwacji …....... kpl
- oprogramowanie diagnostyczne …....... kpl
- urządzenia do obsługi programów …....... sztuk

Po przeprowadzeniu prób i testów na terenie Dzierżawcy Komisja stwierdza, że:
1. Autobus odpowiada parametrom zawartym w Umowie, SIWZ, złożonej przez Wykonawcę
ofercie oraz dokumentacji technicznej dostarczonej przez Wykonawcę,
2. Autobus jest sprawny technicznie/wymaga usunięcia usterek do dnia .....................................*
Opis usterek i rozbieżności:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono.
Data: …...........................,
podpisy członków Komisji:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4. ………………………………..
* - niepotrzebne skreślić

DZIERŻAWCA:

WYDZIERŻAWIAJĄCY:
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