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Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 09.05.2019 r. 

Sygn.: PN-01-2/2019 

 

SZCZEGÓŁOWY  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Samochód ciężarowy fabrycznie nowy   

Rok produkcji : 2019 lub 2018  

 

I. OPIS TECHNICZNY PODWOZIA 

 

1. Podwozie samochodu ciężarowego w konfiguracji 6x2,  

2. Rozstaw osi 3700-3900 mm,  

3. Moc silnika min. 320 KM, moc max. 340 KM,  

4. DMC min. 26 T,  

5. Zawieszenie wzmocnione przygotowane do przenoszenia stałego obciążenia,  

6. Nośność osi przedniej min. 8 T,  

7. Nośność osi tylnych min. 21T,  

8. Zawieszenie przednie resorowe, tylne pneumatyczne, dwie osie,  

9. Trzecia oś skrętna i podnoszona,  

10. Zbiornik paliwa minimum 300 l ,  

11. Układ oczyszczania spalin tylko SCR  

12. System ogrzewania układu SCR,  

13. Układ sprzęgła automatyczny  

14. Układ hamulcowy z systemem ABS, 

15. Rodzaj paliwa – diesel,  

16. Pojemność silnika min 9 dm3, max. 10 dm3  

17. Ogranicznik prędkości,  

18. Nastawa ogranicznika prędkości, 85 km/h zgodna z Dyrektywą 92/24/EC,  
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19. Zamykany korek wlewu paliwa,  

20. Skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej 

zmiany biegów, bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu 

umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami, 

21. Blokada mechanizmu różnicowego,  

22. Przystawka odbioru mocy – spełniająca wymagania zabudowy,  

23. Kabina 3 osobowa dzienna, bez dodatkowej przestrzeni za fotelami, tzw. krótka,  

24. Zawieszenie kabiny – czteropunktowe mechaniczne,  

25. Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera,  

26. Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,  

27. Ławka dla 2 pasażerów,  

28. Kabina wyposażona w elektryczne szyby,  

29. Lusterko przednie po stronie pasażera ,,dojazdowe” (zgodne z EU),  

30. Kabina wyposażona w klimatyzację automatyczną  

31. Sterowanie układem wentylacji – ręczne,  

32. Radio fabryczne z głośnikami  

33. Sygnalizacja niezapiętych pasów,  

34. Układ kierowniczy lewostronny,  

35. Regulowana kolumna kierownicy (wysokością i pochyleniem),  

36. Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,  

37. Regulacja wysokości świecenia reflektorów,  

38. Brzęczyk przy cofaniu,  

39. Boczne światła obrysowe,  

40. Tylne światło przeciwmgielne,  

41. Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC,  

42. Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd ciężarowy zgodne z dyrektywą UE 

2000/40/EEC,  

43. Przedni zderzak zgodny z dyrektywą 2000/40/EEC,  

44. Zderzak wystający poza obrys kabiny,  

45. Tempomat,  

46. System ASR,  
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47. Tachograf cyfrowy,  

48. Komputer pokładowy,  

49. Kamera cofania z monitorem umieszczonym w kabinie, 

50. Immobilizer,  

51. Akumulatory min 180 Ah,  

52. Alternator min 100A,  

53. Kliny pod koła 2 szt.,  

54. Apteczka,  

55. Trójkąt ostrzegawczy,  

56. Podnośnik,  

57. Instrukcja obsługi w języku polskim,  

 

 

II. OPIS ZABUDOWY ŚMIECIARKI – parametry techniczne 

 

1. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do 

zbierania stałych odpadów komunalnych i surowców wtórnych   

2. Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2018   

3. Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym  

4. Boki skrzyni ładunkowej wykonane z blach o grubości min. 4mm, wykonane z 

jednolitych arkuszy   

5. Podłoga skrzyni ładunkowej w kształcie owalnym lub kila   

6. Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy trudnościeralnej o grubości min 4mm  

7. Zintegrowany zbiornik na odcieki o pojemności min 80 litrów w dnie skrzyni 

ładunkowej   

8. Zabudowa połączona elastycznie z podwoziem, mocowana na dzielonej ramie 

pośredniej   

9. Pojemność skrzyni ładunkowej 21-22 m3  

10. Objętość kosza zasypowego odwłoka min 1,5 m3  

11. Króciec odpływowy do odcieków w wannie załadowczej z zaworem kulowym   

12. Dno wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX 400 lub 

równoważnej, o grubości min 8mm   
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13. Boki wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX 400 lub 

równoważnej, o grubości min 7mm   

14. Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)   

15. Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na dachu skrzyni ładunkowej   

16. Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza obrys skrzyni ładunkowej   

17. W pełni szczelne połączenie odwłoka z skrzynią ładunkową   

18. Urządzenie do otwierania pokryw sterowane hydraulicznie   

19. Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz 

pojazdu i z kabiny kierowcy.   

20. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów   

21. Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu 

stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy   

22. Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu 

hydraulicznego   

23. Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:5   

24. Terminal, zintegrowany z monitorem kamery cofania, zamontowany w kabinie 

kierowcy do obsługi nadwozia umożliwiający min wybór rodzaju zbieranych odpadów 

(szkło, bio, makulatura, odpady zmieszane, plastik), otwieranie i opróżnianie 

nadwozia, informację o zajętości stopni ładowaczy, aktualną temperaturę oleju oraz 

jego ciśnienie, autodiagnozę systemu elektrycznego nadwozia.   

25. Uniwersalny wrzutnik do pojemników od 80 do 1.100 litrów zgodnych z EN 840,  

26. Maksymalny czas opróżniania pojemników:  

a. dla pojemników 2 – kołowych max 8 sek.  

b. dla pojemników 4 – kołowych max 12 sek.   

27. Wrzutnik przykręcany do odwłoka za pomocą śrub, w pełni demontowany   

28. Wrzutnik wyposażony w ramiona boczne do opróżniania pojemników 1.100   

29. System antykolizyjny wrzutnika polegający na automatycznym uniesieniu go do 

pozycji transportowej po załączeniu biegu wstecznego   

30. Kurtyny antykurzowe zamontowane na wrzutniku   

31. Wrzutnik ze składaną klapą umożliwiającą obniżenie krawędzi załadowczej do 

poziomu 1.100 mm od podłoża   

32. Zabudowa gruntowana i lakierowana na kolor  

33. Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego  

34. Światło alarmowe „kogut” z tyłu zabudowy   
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35. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich 

zajętości, oraz w przypadku zajętości umożliwiające:  

a. ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h do przodu  

b. uniemożliwienie cofania pojazdem  

c. pracę układu ugniatania   

36. Automatyczna autodiagnoza układu elektrycznego zabudowy przy każdorazowym 

uruchomieniu pojazdu    

37. System centralnego smarowania w przypadku, gdy występują więcej niż 2 punkty 

smarne w zabudowie    

38. Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN1501-1 

   

 

III. WYMAGANIA DODATKOWE  

 

1. Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w Polsce określone w ustawie 

z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 ze zm.) 

potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym na 

poruszanie się po drogach publicznych kraju. 

2. Pojazd musi spełniać normy emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń: 

tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniające wymagania normy 

Euro 6 oraz zużycie energii nie większe niż 36 MJ/L w cyklu jazdy mieszanej: 

a. Wartość energetyczna paliw silnikowych zgodna z Załącznikiem nr 1 do 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie 

innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011, nr 96, poz. 559), 

b. Koszty jednostkowe emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń zgodne z 

Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 

2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w 

odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011, nr 

96, poz. 559). 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 36 miesięcy gwarancji na zabudowę i na 

podwozie bez limitów kilometrów.  

4. Wykonawca gwarantuje bezpłatną dostawę przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy. 

5. Dostawca musi przedstawić na dzień dostarczenia przedmiotu zamówienia następujące 

dokumenty: 

a. Dowód rejestracyjny pojazdu, 
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b. Dowód zawarcia polisy OC,  

c. Kartę pojazdu, 

d. Książkę gwarancyjną wraz z instrukcją obsługi,  

e. Deklarację Zgodności/ Aprobatę Techniczną, 

6. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu Wykonawcy (tj. przyjęcie zgłoszenia) w 

ciągu nie więcej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin od wysłania zgłoszenia 

przez Zamawiającego- w dni robocze. 

7. Czas naprawy  wynosi maksymalnie 14 (słownie: czternaście dni) dni robocze od 

momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku niemożności naprawy 

usterek w ww. terminie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt 

równoważne urządzenie zastępcze.  

8. Wykonawca gwarantuje autoryzowany punkt serwisowy, zapewniający obsługę na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) urządzeń, 

będących przedmiotem zamówienia urządzenia, w szczególności dostęp do 

autoryzowanego serwisu producenta urządzeń.  

9. Dostawca przeszkoli w cenie dostawy kierowców Zamawiającego w zakresie budowy 

i obsługi pojazdu.  

 


