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           SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   ZADANIE NR 1 

 

 Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu nowego z zabudową wielofunkcyjną, bezpylną,  

 

jednokomorową typu śmieciarka , rok produkcji 2018. 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu, fabrycznie nowego o podwoziu 

dwuosiowym  posiadającą  zabudowę fabrycznie nową o  pojemności  15-16 m3 . 

2. Charakterystyka techniczna podwozia samochodowego: 

 Dane techniczne podwozia samochodowego: 

• Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2018 

• Układ napędowy 4x2. 

• Zawieszenie: przód resor, tył poduszki pneumatyczne. 

• Dopuszczalna masa całkowita minimum 18 000 kg. 

• Silnik o mocy minimum 245 KM do maksimum 300 KM. 

• Silnik PRZYNAJMNIEJ EURO 6 

• Skrzynia biegów  manualna  lub automatyczna 

• Regulacja DPF automatyczna w czasie jazdy lub ręcznie podczas postoju, 

• Kabina kierowcy krótka, dzienna, liczba miejsc 3, podwójny fotel pasażera, 

wyposażona pasy bezpieczeństwa oraz w instalację radiową i radio.   

• Kolor  kabiny pomarańczowy 

• 2 akumulatory minimum 170 Ah 

• System ostrzegania przed kolizjami z przodu 

• Układ monitorowania pasa ruchu 

• Rozmiar ogumienia od  295/80 R22,5 do 315/80 R 22,5 

• Podgrzewacz paliwa 

• Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu. 

• Zamykany korek wlewu paliwa. 

• Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem siły 

hamowania. 

• Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw. 

terenowych 

• Lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy i pasażera, podgrzewane i elektrycznie 

regulowane 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

str. 2 
 

• Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera, 

• Lusterko aerodynamiczne przednie, manewrowe. 

• Ręczny wyłącznik prądu. 

• Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy. 

• Hamulec silnikowy – klapowy na wydechu. 

• Tempomat. 

• Podkładka do pisania na kierownicę. 

• Pokrowce ochronne na fotele. 

• Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego. 

• Gaśnica. 

• Trójkąt ostrzegawczy. 

• Podnośnik dostosowany do pojazdu. 

• Profesjonalny klucz do odkręcania kół. 

• Kliny pod  koła. 

• Koło zapasowe 

• Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Immobilizer. 

• Tachograf cyfrowy z ważną kalibracją i legalizacją. 

• Klimatyzacja fabryczna. 

• Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera. 

• Obrotomierz z informacją o ekonomicznym zakresie pracy silnika podczas jazdy 

pojazdem. 

• System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie 

terminów serwisowych pojazdu). 

• Zbiornik paliwa minimum 200 l. 

• Zbiornik na AD BLUE minimum 25 l. 

• Belka sygnalizacyjna na dachu kabiny ze światłem pulsującym LED, zabezpieczona 

osłoną odporną na uszkodzenia mechaniczne. 

• Lampy sygnalizacji ostrzegawczej z tyłu pojazdu 

• Podwozie pod zabudowę typu śmieciarka. 
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3. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej 

• Zabudowa fabrycznie nowa rok produkcji 2018. 

• Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do 

zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemnościach od 

110 l do 1100 l, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych 

• Zabudowa montowana na ramie, połączona elastycznie z podwoziem. 

• Skrzynia ładunkowa o przekroju  prostokątnym – dopuszczamy owalnym . 

• Ściany boczne skrzyni ładunkowej profilowane , z możliwością umieszczenia na 

nich reklam. 

• Podłoga skrzyni ładunkowej płaska. 

• Pojemność skrzyni ładunkowej 15 m3 - 16 m3. 

• Objętość kosza  zasypowego  minimum 2  m3.  

• Obniżana  krawędź zasypu  na wysokość nie większą  niż 1090-1150 m (dopuszczamy 

mniej niż 1090 mm od podłoża , celem swobodnego załadunku odpadów 

wielkogabarytowych i biodegradowalnych . 

• Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym. 

• Wyposażenie w system autodiagnozy urządzenia załadowczego  z licznikiem pojemników 

i systemem diagnozy błędów. 

• Wyposażenie w odbojnik do pojemników regulowany hydraulicznie. 

• Mechanizm zgniatania  hydrauliczny  o  dużej  sile zgniatania ( Stopień zagęszczenia 

odpadów minimum  1:6) 

• Możliwość sterowania urządzeniem mechanizmu załadowczego w cyklu 

automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym. 

• Możliwość sterowania mechanizmem zasypowym panelami umieszczonymi po obu 

stronach odwłoka. 

• Automatyczne podnoszenie urządzenia podnoszenia pojemników  przy wykonywaniu 

manewru cofania. 

• Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na 

zewnątrz pojazdu z boku odwłoka . 

• Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów. 

• Możliwość  czyszczenia odwłoka przy  maksymalnym podniesieniu . 

• Czas  opróżniania pojemników: 110-240 dm3- maksymalnie 8 sekund , 1100 dm3 

maksymalnie 12 sekund. 

• Dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy. 
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• Możliwość zmiany ciśnienia /stopnia zagęszczenia/ w układzie hydraulicznym na 

mniejszą (około 40 bar) - dla wariantów: surowce wtórne, odpady zielone. 

• Część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowywaniem. 

• Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę 

o tym, który stopień jest zajęty oraz dającym możliwość ograniczenia prędkości do 30 

km/h , uniemożliwienie manewru cofania śmieciarki.  

• Uszczelka zamontowana dookoła płyty zgniatającej. 

• Rura odpływowa ze zbiornikiem na bio odcieki ( w najniższym punkcie dna skrzyni 

ładunkowej). 

• Zamontowanie trzech kamer (z przodu , z tyłu i po prawej stronie pojazdu) służące do 

ewidencji pracy pojazdu wraz z monitorem i mikrofonem  oraz głośnik zamontowane   

w kabinie kierowcy umożliwiające komunikacje pomiędzy kierowcą i ładowaczem. 

• Rejestrator z możliwością eksportu pamięci z kamer - przez USB 

• Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor  pomarańczowy. Oświetlenie 

według obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, 

kierunkowskazy oraz światło ostrzegawcze LED z tyłu oraz z przodu pojazdu. 

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. 

• Reflektor roboczy z tyłu zabudowy. 

• Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i na odwłoku. 

• Dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy wysokogatunkowej  

o grubości min. 5 mm, odpornej na ścieranie i korozję, pozostałe elementy odwłoka          

z blachy o grubości min. 4 mm i takich samych właściwościach. 

• Uchwyt na łopatę i szczotkę do zmiatania. 

• Zabudowa wyposażona w układ automatycznego smarowania na smar stały                   

z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu - zmiana częstotliwości 

smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach (informacją o min. stanie smaru 

w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia - przerwana linia główna smarowania). 

• Zamontowany pojemnik na czystą wodę do mycia rąk o pojemności minimum  10 

litrów 

• Zabudowa musi odpowiadać wytycznym 89/392 EWG i posiadać znak CE . 

 

4.Minimalne warunki gwarancji i serwisu: 

• Wykonawca wraz z pojazdem dostarczy kartę gwarancyjną . 
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• Jeżeli w trakcie użytkowania okaże się, że  pojazd jest niezgodny ze złożoną ofertą 

lub SIWZ, lub ma wady, Zamawiający będzie zgłaszał ww. zastrzeżenia do osoby 

wymienionej w umowie telefonicznie, pisemnie, faxem lub e-mailem. W przypadku 

zgłoszenia telefonicznego Zamawiający w/w fakt potwierdzi niezwłocznie na 

piśmie, faxem lub e-mailem, w którym będzie zapis o dacie i godzinie 

telefonicznego zgłoszenia. Po dokonaniu zgłoszenia strony uzgodnią sposób i termin 

usunięcia wady. 

• Wykonawca jest zobowiązany do Usunięcia awarii sprzętu w ciągu 48 godzin od 

zgłoszenia jej przez Zamawiającego (nie licząc dni świątecznych i niedziel) 

• Minimalny okres gwarancji i całkowitego bezpłatnego serwisu oraz materiałów 

eksploatacyjnych /oleje, płyny, filtry, klocki, paski itp./, a także części ulegających 

zużyciu eksploatacyjnemu /w przypadku wystąpienia luzów lub wycieków usunięcie 

ich poprzez wymianę zużytych elementów na nowe itp./ - to 24 miesiące. 

• W okresie gwarancji, pokrycie kosztów dojazdu /transportu  / do serwisu, jeżeli 

naprawa lub przegląd nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego. 

• Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą z reguły w siedzibie i miejscu  

Zamawiającego. 

• W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części /lub zespołu/, wymiana jej na 

fabrycznie nową. 

• W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia 

jej przez Zamawiającego, podstawienie sprzętu zastępczego bez obowiązku 

ponoszenia z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego. 

• Przewidywany przebieg pojazdu w okresie gwarancji to około 4 tysiące kilometrów 

miesięcznie 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość montażu w dostarczonym pojeździe 

urządzenia GPS oraz sondy paliwowej. W/w czynności zostaną przeprowadzone 

przez firmy, które posiadają stosowne uprawnienia do ich wykonywania. 

Wykonawca zostanie o w/w fakcie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Wykonawca oświadczy na piśmie, że w/w czynności nie będą miały wpływu na 

warunki gwarancji i rękojmi . 

•  Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę w języku polskim: instrukcji obsługi, 

konserwacji i napraw, katalogu części zamiennych, schematów instalacji, oraz 

książek gwarancyjnych. 
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• Pojazd powinien posiadać niezbędne dokumenty do zarejestrowania zgodnie             

z obowiązującą ustawą „Prawo o ruchu drogowym" /t.j. Dz. U. 2017 poz. 1260ze 

zm./ oraz spełniać wymogi określone polskimi normami dopuszczającymi do 

eksploatacji oraz deklaracje zgodności CE \WE\, homologacje itp. 

• Bezpłatne szkolenie obsługi służb konserwacyjno - naprawczych oraz kierowców               

i ładowaczy  Zamawiającego. 

• Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności z SIWZ, wyposażenia, działania                   

i jakości wykonania pojazdu  przed ostatecznym odbiorem. Sprawdzenie i odbiór            

w siedzibie Zamawiającego i sporządzenie protokołu  odbioru. 

5. Dane dodatkowe: 

1. Pojazd będący przedmiotem postępowania winien spełniać  przynajmniej  normy EURO 6 

oraz Dyrektywy Europejskie w zakresie: 

• zużycia paliwa, 

• emisji dwutlenku węgla, 

• emisji zanieczyszczeń tj. tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. 

2. Pojazd nie może być prototypem (w myśl obowiązujących przepisów musi być 

wykonane przynajmniej 3 sztuki) 

6. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 34144511-3, Pojazdy 

do zbierania odpadów, 

7.  Miejsce realizacji zamówienia 

    ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp.  Z o.o. ul. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka 

 

 

 Sporządził 

 


