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Załącznik nr 5 

do Umowy nr ........... z dnia …………….. 

 

Protokół odbioru autobusów i dokumentacji 

 

W dniu ……………….. na terenie wskazanym przez Zamawiającego, tzn. …………………………… komisja w składzie: 

Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy 

1. ……………………………………………….. 1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 3. ……………………………………………….. 

dokonała zgodnie z zapisami Umowy przeglądu okazanych autobusów w zakresie zgodności parametrów 

technicznych i wyposażenia autobusów z Załącznikiem nr 1 do Umowy oraz poprawności działania 

wyposażenia. 

1. Autobus 1 

Po przeprowadzeniu prób komisja stwierdza, że dokonała/nie dokonała* odbioru autobusu o poniższych 

danych identyfikacyjnych: 

Marka pojazdu: Miesiąc/rok produkcji: Nr VIN: Nr podwozia: 

Nr silnika: Typ silnika: Moc silnika [kW]: Nr skrzyni biegów: 

Nr wykonania skrzyni 
biegów: 

Nr elektroniki skrzyni 
biegów: 

Nr oprogramowania: Stan licznika: 

Wyposażenie dodatkowe odebrane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy: 

 

 gaśnice proszkowe 2 szt. x 4 kg  apteczka  kliny do blokowania kół, 2 szt. 
      

 młotki bezpieczeostwa,….. szt.  trójkąt ostrzegawczy  klucze do zamków, 2 kpl. 
      

 koła zapasowe, 2 szt.    stelaż do transportu rowerów 
 

Dokumenty i wyposażenie przekazywane z pojazdem, potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu:  

 

 karta pojazdu  dowód rejestracyjny  tablice rejestracyjne 2 szt. 
      

 wyciąg ze świadectwa homologacji     
      

 

 

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Autobus 2 

Po przeprowadzeniu prób komisja stwierdza, że dokonała/nie dokonała* odbioru autobusu o poniższych 

danych identyfikacyjnych: 

Marka pojazdu: Miesiąc/rok produkcji: Nr VIN: Nr podwozia: 

Nr silnika: Typ silnika: Moc silnika [kW]: Nr skrzyni biegów: 

Nr wykonania skrzyni 
biegów: 

Nr elektroniki skrzyni 
biegów: 

Nr oprogramowania: Stan licznika: 

Wyposażenie dodatkowe odebrane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy: 

 

 gaśnice proszkowe 2 szt. x 4 kg  apteczka  kliny do blokowania kół, 2 szt. 
      

 młotki bezpieczeostwa,…..2 szt.  trójkąt ostrzegawczy  klucze do zamków, 2 kpl. 
      

 koło zapasowe, 2 szt.  .  stelaż do transportu rowerów. 
 

Dokumenty i wyposażenie przekazywane z pojazdem, potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu:  

 

 karta pojazdu  dowód rejestracyjny  tablice rejestracyjne 2 szt. 
      

 wyciąg ze świadectwa homologacji     
      

 

 

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Dokumentacja 

Wraz z pojazdami została Zamawiającemu przekazana przez Wykonawcę następująca dokumentacja 

odnosząca się do okazanych autobusów, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy: 

L. p. Dokument 

Odnosząca się 
do autobusu 1 

Odnosząca się 
do autobusu 2 

jest/brakuje jest/brakuje 

1 Aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Autobusu” (1 szt./autobus)   

2 Instrukcja obsługi i naprawy autobusu (1 szt./autobus)   

3 Katalog części zamiennych do autobusu (1 szt./autobus)   

5 
Specyfikacje oprogramowania obsługującego urządzenia i systemy 
wyposażenia eksploatacyjnego autobusów wraz z licencjami 
(1 kpl./autobus), w tym oprogramowanie treści tablic kierunkowych 
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L. p. Dokument 

Odnosząca się 
do autobusu 1 

Odnosząca się 
do autobusu 2 

jest/brakuje jest/brakuje 

7 
Gwarancje na każdy z dostarczonych autobusów i ich główne zespoły, 
urządzenia oraz systemy (1 szt./autobus) 

  

 

Na tym protokół zakooczono. 

 

Podpisy komisji: 

1. ........................................................ 4. ............................................................ 

2. ........................................................ 5. ............................................................ 

3. .........................................................  6. ............................................................ 

 

* niepotrzebne skreślid. 

PODPISY 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 


