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Lp. 
Wymagania techniczne 

 

Oświadczam, że złożona oferta spełnia 

oczekiwania Zamawiającego zgodnie z 

wymaganiami –  faktyczny parametr 

lub TAK/NIE 

(wypełnia Wykonawca)* 

Marka podwozia, typ, model * 

Marka, typ, model zabudowy * 

1. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019  

1.1 Podwozie o DMC min. 26 t  

1.2 Układ napędowy pojazdu 6x2  

1.3 Druga oś napędowa, koła bliźniacze  

1.4 Trzecia oś wleczona, skrętna  

1.5 Przednie zawieszenie resory paraboliczne  

1.6 Tylny stabilizator wzmocniony  

1.7 Pompa wspomagania układu kierowniczego ze zmiennym wydatkiem  

1.8 Tylne zawieszenie pneumatyczne  

1.9 Sterowanie zawieszeniem pneumatycznym z pilota  

1.10 2 akumulatory min. 225Ah  

1.11 Główny wyłącznik prądowy  

1.12 Nośność tylnego zawieszenia min. 22 000 kg  

1.13 Nośność przedniego zawieszenia min. 8 000 kg  

1.14 Zbiornik paliwa min. 300 l  

1.15 Zbiornik AdBlue min. 60l  

1.16 Korek wlewu paliwa i AdBlue z kluczykiem  

1.17 Tłumik poziomy, rura wydechowa do tyłu  

1.18 Dwa kliny pod koła  

1.19 Boczne osłony przeciwnajazdowe  

1.20 Lampy obrysowe z boku i z tyłu  

1.21 Min. 1 zaczep do holowania z przodu pojazdu  

1.22 Chlapacze przednie  

1.23 Koła  min. 22,5 cala z oponami  przynajmniej 315/80 + koło zapasowe * 
1.24 Rozstaw osi 3800-3950 mm  

1.25 Wysokoprężny o mocy silnika min. 320 KM  

1.26 Pojemność silnika 10500 - 11500 cm3  

1.27 Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1600 Nm  

1.28 Norma emisji spalin  Euro 6 * 

1.29 Automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów (system zmiany biegów 

automatyczny, drążek zmiany biegów, możliwość ręcznego sterowania) 

 

1.30 Alternator min. 24V, min. 120A  

1.31 Podgrzewany filtr paliwa  

1.32 Przystawka odbioru mocy odpowiadająca parametrom zamontowanej zabudowy 

śmieciarki 
 

1.32.1 Hamulce tarczowe  
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1.33 Układ hamulcowy z systemem ABS  

1.34 System kontroli trakcji   

1.35 Hamulec silnikowy  

1.36 System ostrzegania przed kolizjami z przodu z samoczynnym hamowaniem  

1.37 System monitorowania pasa ruchu  

1.38 Kabina dzienna, krótka 

 
 

1.39 Kierownica z lewej strony  

1.40 Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach  

1.41 Tachograf cyfrowy   

1.42 Ogranicznik prędkości   

1.43 Tempomat  

1.44 Klimatyzacja  

1.45 Wlot powietrza na dachu kabiny  

1.46 Immobilizer  

1.47 Elektrycznie sterowane szyby  

1.48 System ostrzegawczy przy cofaniu  

1.49 Dwa trójkąty ostrzegawcze  

1.50 Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane  

1.51 Automatyczne włączanie świateł mijania  

1.52 Kierownica wielofunkcyjna  

1.53 Radio fabryczne z RDS i odtwarzaczem CD  

1.54 Fotel kierowcy komfortowy  

1.55 Podwójny fotel pasażera  

1.56 Podłokietnik fotela kierowcy   

1.57 Gumowe dywaniki podłogowe  

1.58 Kabina w kolorze RAL 2003  

1.59 Przedni zderzak stalowy  

1.60 Przednia belka przeciwnajazdowa  

1.61 Przednia osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna  

1.62 Siatka ochronna chłodnicy  

1.63 Światła do jazdy dziennej typu LED  

2 Zabudowa (fabrycznie nowa):  

2.1 zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona 
do zbierania odpadów komunalnych 

 

2.2 zabudowa fabrycznie nowa (rok produkcji nie wcześniej niż 2019)   

2.3 skrzynia ładunkowa jednokomorowa o przekroju prostokątnym z podłogą 
płaską, ożebrowana profilem zamkniętym, ściany boczne profilowane. 
Całość spawana z zachowaniem szczelności 

 

2.4 pojemność  skrzyni ładunkowej  21-22m³,  

2.5 skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie,  

2.6 podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blachy trudnościeralnej min. 
HARDOX 400 o grubości min 4 mm 

 

2.7 objętość kosza zasypowego min. 2  m³,  
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2.8 dno wanny zasypowej wykonane ze stali trudnościeralnej, odpornej na 
odkształcenia i ścieranie min HARDOX 400 o grubości min 8 mm, 

 

2.9 boki wanny zasypowej wykonane ze stali trudnościeralnej min HARDOX 
400 o grubości min 5 mm 

 

2.10 szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkową  

2.11 nadwozie przystosowane do zbiórki bioodpadów – płyta wypychająca w 
skrzyni ładunkowej z uszczelnieniem oraz zbiornik na odcieki 
zlokalizowany pod skrzynią ładunkową 

 

2.12 dodatkowa rynna ściekowa pomiędzy odwłokiem a skrzynią 
zabezpieczająca przed wyciekami 

 

2.13 uszczelka pomiędzy skrzynią ładunkową a płytą wypychającą na całym jej 
obwodzie 

 

2.14 pompa próżniowa umieszczona pod odwłokiem, połączona ze 
zbiornikiem na odcieki ze stali nierdzewnej pod skrzynią ładunkową, 
odprowadzająca odcieki z odwłoka 

 

2.15 mechanizm  zgniatania  liniowo – płytowy ,  czyli  tzw.  „szufladowy”,  

2.16 stopień  zagęszczenia  odpadów  minimum  1 : 5,  

2.17 prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych 
zabudowy, 

 

2.18 możliwość zmiany ciśnienia ( stopnia zagęszczenia ) w układzie 
hydraulicznym na co najmniej trzy inne nastawy - przełączenie w pulpicie 
w kabinie kierowcy na wariant np.: surowce wtórne, komunalne, do 
odzysku itp. 

 

2.19 uniwersalne  urządzenie  załadowcze  (tzw. wrzutnik) zabezpieczone 
dodatkowo przed korozją, np. ocynkowane, demontowalne,  
dostosowane  do  współpracy  z  pojemnikami  od  120  do 1100  litrów, 

 

2.20 możliwość obniżenia burty zasypowej dla potrzeb zbierania worków  

2.21 sterowanie po obu stronach urządzenia załadowczego.  

2.22 część  tylna  (odwłok)  posiadająca  automatyczne  blokowanie  i  
odblokowywanie,  

 

2.23 dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka, po 
jego bokach, 

 

2.24 układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,  

2.25 kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w 
kabinie kierowcy, 

 

2.26 dwa  wyłączniki  bezpieczeństwa,  

2.27 sterownik  dla  automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu  
pojedynczego, 

 

2.28 sterowanie ręczne,  

2.29 sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach 
odwłoka, 

 

2.30 sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z 
pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy, 

 

2.31 możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy 
zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy 
pompy hydraulicznej, przez osoby nadzorujące pracę obsługi, 

 

2.32 możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego 
przez urządzenie znajdujące się na stałe w kabinie kierowcy, 

 

2.33 oświetlenie  wg  obowiązujących  obecnie  przepisów: światła 
hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe 
„kogut” z przodu i z tyłu pojazdu, 

 

2.34 reflektor roboczy  z tyłu,  

2.35 pasy  odblaskowe  ( ostrzegawcze )  na  kabinie  i  odwłoku,  

2.36 błotniki kół tylnych z chlapaczami,  
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2.37 dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i 
jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który 
stopień jest zajęty, 

 

2.38 sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu,  

2.39 zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni 
ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1  z późniejszymi 
zmianami. 

 

2.40 Układ centralnego smarowania punktów smarnych  

   

3 DOKUMENTACJA:  

3.1 instrukcja obsługi w jęz. polskim dla zabudowy i podwozia  

4 INNE 
4.1 Komplet ważnych badań technicznych na kompletny pojazd  

4.2 Gaśnica   

4.3 Apteczka   

5. GWARANCJA 

5.1. Wykonawca zapewnia udzielenie zamawiającemu gwarancji jakości i 

rękojmi na podwozie (bez limitu kilometrów/motogodzin), liczonej od 

daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. 

* 

5.2 Wykonawca zapewnia udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi 

na zabudowę , liczonej od daty sporządzenia protokołu zdawczo-

odbiorczego, przez okres. 

* 

5.3 Wykonawca jest gwarantem całego pojazdu. Gwarantem może być 

również dostawca lub producent pojazdu. 

 

5.4 Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki nie dłużej niż 2 (dwa) dni 

robocze od momentu ich zgłoszenia przez zamawiającego w sposób 

określony w umowie  (np.: fax lub email na adres wskazany w ofercie).* 

* 

5.5 Wykonawca w czasie określonym w pkt 5.4. zobowiązany jest 

ustosunkować się pisemnie do wniesionych przez zamawiającego 

zastrzeżeń oraz wskazać sposób i termin usunięcia usterki. Sposób 

usunięcia usterki ma jednoznacznie wskazywać kwalifikację 

odpowiedzialności np. realizacja w ramach gwarancji. 

 

5.6 Czas usunięcia zgłaszanej usterki w terminie nie dłuższym niż 10 dni 

roboczych licząc od momentu zgłoszenia.* 

* 

5.7 Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 5.4. uważany będzie za 

uznanie przez wykonawcę reklamacji jako gwarancyjnej i tym samym za 

jego zobowiązanie do dokonania w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania reklamacji do dokonania naprawy w ramach gwarancji.    

 

5.8 Koszty transportu pojazdu w przypadku awarii (usterki) do punktu 

serwisowego pokrywa Zamawiający. 
 

5.9 Koszty dojazdu serwisu mobilnego (lub awaryjnego, itp.) w przypadku 

usterek gwarancyjnych pokrywa wykonawca 
 

5.10 Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla jednego 

pracownika zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i 

konserwacji pojazdu, w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23,  w dniu 

dostawy pojazdu. 

 

5.11 Czas szkolenia min. 4 godziny.* * 

6. DODATKOWE WYMAGANIA 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu  
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zamówienia dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów polskich 

przepisów w sprawie dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych na 

terenie RP zawarte w normach i przepisach w sprawie warunków 

technicznych i badań pojazdu.* 

*Wykonawca wypełnia kolumnę wpisując faktyczny parametr oferowanego pojazdu dla wymagań określonych: min; max; lub  

„parametr wyboru”; w zakresie dla pozostałych: słowo TAK lub NIE. 

 

UWAGA: Zamawiający żąda aby serwis dotyczył całej zabudowy.  Wykonawca lub dostawca lub producent pojazdu udziela 

gwarancji mobilności podwozia. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisowania podwozia w innym serwisie niż serwis 

zabudowy. 

Dodatkowe oferowane wyposażenie i warunki techniczne nie wymienione powyżej: 

1. ……………………………………………………… 

 

 

UWAGA: Wpisanie słów TAK/NIE w kolumnie wypełnianej przez wykonawcę, 

w zakresie wymagań określonych przez zamawiającego: min; max; lub; „parametr wyboru”; 

będzie traktowane jako złożenie błędnej oferty. 


