
  Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

           SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  ZADANIE NR 3 

 

 Przedmiot zamówienia: Dostawa  samochodu  ciężarowego  o  zabudowie  bramowej           

z  HDS rok produkcji 2018. 

 

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

posiadającą  zabudowę bramową z HDS . 

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 295 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 w pasy 

bezpieczeństwa, instalację radiową i radio, klimatyzację.  

• Tylna ściana kabiny z oknem 

• Kabina kolor pomarańczowy 

• 2 akumulatory minimum 170 Ah 

• Przystawka odbioru mocy 

• Centralne smarowanie 

• System ostrzegania przed kolizjami z przodu 

• Układ monitorowania pasa ruchu 

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

• Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu. 



• Zbiornik paliwa minimum 80 lit. max 200 lit. 

• Zbiornik na AD BLUE minimum 25 l. 

• Podgrzewacz paliwa 

• Zamykany korek wlewu paliwa. 

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

• Zaczep transportowy oraz instalacja elektryczna i pneumatyczna do przyczepy 

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

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

• Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera, 

• Lusterko aerodynamiczne przednie, manewrowe. 

• Ręczny wyłącznik prądu. 

• Tempomat. 

• Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego. 

• Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Immobilizer. 

• Tachograf cyfrowy z ważną kalibracją i legalizacją. 

• 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). 

• Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy. 

• Pokrowce ochronne na fotele. 

• Podkładka do pisania na kierownicę.   

• Podłoga kabiny  wyposażona  w  gumowe dywaniki lub z tworzywa 

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

odporną na uszkodzenia mechaniczne. 

• Podwozie do zabudowy bramowej i HDS 

• Gaśnica. 

• Apteczka. 

• Trójkąt ostrzegawczy. 

• Podnośnik dostosowany do pojazdu. 

• Profesjonalny klucz do odkręcania kół. 

• Kliny pod  koła. 

• Koło zapasowe 



 

3. Dane techniczne zabudowy bramowej. 

• Zabudowa fabrycznie nowa rok produkcji 2018. 

• Zabudowa montowana na ramie, połączona elastycznie z podwoziem. 

• Nominalny udźwig ramion złożonych z poziomu gruntu minimum 10000 kg. 

• Nominalny udźwig ramion  rozłożonych z poziomu gruntu minimum 6500 kg.  

• Przystosowany do rodzaju kontenerów : typu KP7 – KP10 oraz niestandardowych o długości 

kontenerów od 3300 mm do 4000 mm. 

• Masa urządzenia bramowego  do 3300 kg. 

• Urządzenie bramowe z teleskopowymi ramionami. 

• Wyposażona w jeden lub dwa haki blokujące do opróżniania pojemników. 

• Platforma wyposażona z przodu oraz zboku w ograniczniki  przy wstawianiu pojemnika. 

• Łańcuchy z możliwością regulowania ich długości i zakończone zaczepem                                    

z zabezpieczeniem przed wyczepianiem z atestem. 

• Sterowanie urządzeniem bramowej z kabiny kierowcy oraz z zewnątrz kabiny od strony kierowcy. 

• Pompa hydrauliczna o wydajności min.60 litrów/minutę. 

• Układ hydrauliczny zabudowy przystosowany do podłączenia innych urządzeń napędzanych 

hydraulicznie. 

• Wyposażona w boczne osłony anty-rowerowe   

• Wyposażona w siatkę zabezpieczającą pojemniki odkryte o grubości 2 mm, oczka o wymiarach   

2 cm x 2 cm i wymiarze 3,5m x 5m. 

• Kosz na siatkę zabezpieczającą zamontowany przy zabudowie. 

• Urządzenie powinno posiadać deklaracje zgodności, odbiór Urzędu Dozoru Technicznego         

i certyfikat bezpieczeństwa - CE . 

• Książka rewizji dla dźwignika bramowego założona przez Urząd Dozoru Technicznego. 

4. Dane techniczne urządzenia hydraulicznego – żuraw HDS 

      . Urządzenie fabrycznie nowe  rok produkcji 2018. 

      . Zamontowane za kabiną pojazdu. 

      . Wyposażone w hydrauliczny system zabezpieczający przed przeciążeniem i wyłącznikami STOP . 

       . Układ hydrauliczny wyposażony w dodatkowo funkcje do zastosowania dodatkowego osprzętu na   

przykład w chwytak materiałów luzem lub sypkich.  



      .    Kąt obrotu – min. 360 stopni. 

      .   Ciśnienie robocze min. 22,5 MPa 

      .   Moment udźwigu  min. 3,95 tm 

      .   Wysięg / Udźwig   min. 2 m – 3500 kg,  min. 5 m – 1000 kg. 

      .   Nogi podporowe wysuwane ręcznie, opuszczane hydraulicznie 

       .  Rozstaw podpór  min. 3000 mm 

       .  Wyposażony w poziomice na belkach podporowych. 

      .  Urządzenie powinno posiadać deklaracje zgodności, odbiór Urzędu Dozoru Technicznego              

i certyfikat  bezpieczeństwa – CE 

      .  Książka rewizji żurawia założona przez Urząd Dozoru Technicznego  

4.Minimalne warunki gwarancji i serwisu: 

• Wykonawca wraz z pojazdem dostarczy kartę gwarancyjną . 

• 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. 

• Pojazd powinien posiadać niezbędne dokumenty do zarejestrowania zgodnie z obowiązującą 

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



                    

 


