
I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest zakup i dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2017) 
zamiatarki w wersji demontowalnej na podwoziu samochodu ciężarowego z systemem 
szybkiej przebudowy.

•
Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Specyfikacja podwozia:

 Fabrycznie nowe rok prod. 2017

 Kierownica po lewej stronie, regulowana w dwóch płaszczyznach.

 Układ napędowy 4x2.

 Rozstaw osi nie większy niż  3.560 mm

 Dopuszczalna techniczna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 15.000 kg.

  Silnik spalinowy, spełniający normę EURO 6 o mocy minimalnej 170 kW i momencie 
obrotowym minimalnym 900 Nm z układem podgrzewania paliwa zapewniającym 
ciągłą pracę pojazdu również w niskich temperaturach – 25 0C.
 

 Wydech spalin z tłumikiem stojącym za kabiną (wylot spalin do góry).

 Tłumik ze stali szlachetnej z katalizatorem.

 Kabina kierowcy krótka, dzienna, liczba miejsc 2, z tylną ścianą wyposażoną w okno.

 Dwie lampy ostrzegawcze na kabinie

 Resory przednie paraboliczne.

 Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi 2-miechowe

 Wzmocniona przednia część ramy pojazdu pod montaż zabudów specjalnych 
(montaż przedniej szczotki).

 Klimatyzacja fabryczna.

 Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera podgrzewane i elektrycznie 
regulowane.

 Lusterko przednie zamontowane nad szybą przednią  podgrzewane.

 Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera.

 Tylny most napędowy z blokadą.

 Sprężarka powietrza o podwyższonym wydatku.

 Czołownica do mocowania szczotki przedniej.

 Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy.

 Pokrowce ochronne na fotele.
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 Główny zbiornik paliwa o pojemności min.120 l.

 Wzmocniona oś przednia o minimalnym nacisku / nośności :  5.100 kg.
 

 Wzmocniona oś tylna o minimalnym nacisku / nośności :  10.500 kg. 

 Ogumienie radialne o oznaczeniu 10 R 22,5.

 Obręcze stalowe jednoczęściowe 7.5 x 22.5 do bezdętkowych  opon radialnych.

 Kluczyki do pojazdu z fabrycznym Immobilizerem.

 Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego.

 Tachograf cyfrowy z ważną kalibracją i legalizacją.

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

 Mechaniczna skrzynia biegów z biegiem bezpośrednim, całkowicie zsynchronizowana,
z 8 biegami do jazdy w przód, biegiem pełzającym uzyskującym prędkość pojazdu 
poniżej 3,5 km/h, oraz biegiem wstecznym.

 Wyjścia napędu z tyłu silnika do zasilania układu hydraulicznego zabudowy oraz z 
przodu silnika do przedniej szczotki

 Podwozie przystosowane do zabudowy typu zamiatarka.

 System informacyjny pojazdu (określania ewentualnych usterek pojazdu).

 Gaśnica.

 Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka, apteczka.

 Podnośnik dostosowany do pojazdu.

 Profesjonalny klucz do odkręcania kół.

 Kabina kierowcy wyposażona w instalację pozwalającą na montaż dodatkowych 
odbiorników elektrycznych Zamawiającego.

 Gwarancja  min. 12 miesięcy

2. Specyfikacja zamiatarki:

• Gwarancja  min. 12 miesięcy
• Zbiornik na śmieci, stalowy o grubość ścianki min 4mm z podłogą ze stali szlachetnej

do  wysokości  min.  350  mm z  hydraulicznym podnoszeniem z  ręczną  pompą  do
awaryjnego unoszenia zbiornika.

• Multizłącza hydrauliczne szt. 2, do agregatów: prawy/lewy.

• System szybkiej przebudowy  - demontażu max.  do 60 min. (kierowca+mechanik)
składający się m.in. z :
-  zestawu  czterech  podnośników  hydraulicznych  napędzanych  od  pompy
hydraulicznej,
- ramy pośredniej zamiatarki,
- wózków do odtransportowania agregatów bocznych,
- wózka do odtransportowania szczotki walcowej,
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- podpór odstawnych,
- płyty DIN 5 (montażowej) do szybkiej przebudowy szczotki przedniej na pług,
- systemu szybkozłączy hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych,

• Podnoszenie zbiornika na zmiotki za pomocą pilota na zewnątrz pojazdu. 

• Rynna zsypowa ze stali szlachetnej o szerokości min. 300 mm.

• Wysyp śmieci do tyłu przez hydrauliczne uniesienie pojemnika pod kątem min. 600

• Kontrolka, oraz sygnał dźwiękowy w kabinie, informujący o podniesionym pojemniku
na zmiotki.

• Kurtyna z łańcuchów w zbiorniku na śmieci.

• Klapka  powyżej  klapy  głównej  pojemnika  na  zmiotki  do  czyszczenia  kanału
powietrznego.

• Pojemność zbiornika min. 6 m3 z drzwiczkami do wrzucania większych przedmiotów i
króćcem z wężem do spuszczania nadmiaru zebranej wody. 

• Napęd  zamiatarki  od  przystawki  odbioru  mocy  do  pracy  ciągłej  (niezależnej  od
skrzyni biegów) poprzez pompę hydrauliczną.

• Dwa  agregaty  zamiatające  z  lewej  i  prawej  strony  z  systemem  zraszania  z
możliwością pracy jednocześnie dwoma agregatami.

• Pneumatycznie uruchamiana zasuwa na otworze zasysającym sterowana z kabiny do
zmiany kierunku zasysania: lewy/prawy agregat.

• Agregat zamiatający posiadający odchylaną, ciągnioną szczotkę talerzową o średnicy
min.  750  mm,  wózek  zasysający  na  2  kołach  tocznych  (pełne  opony  gumowe),
posiadający dyszę ssącą z klapką sterowaną pneumatycznie do wciągania większych
przedmiotów. 

• Stalowe dysze ssące pokryte wewnątrz materiałem elastycznym

• Za dyszami ssącymi poprzeczne szczotki walcowe o średnicy min. 400 mm i 300 mm
długości  napędzane  hydraulicznie  i  uruchamiane  jednocześnie  z  agregatem  z
możliwością płynnej regulacji obrotów w czasie pracy. 

• Automatyczne unoszenie całego wózka po włączeniu biegu wstecznego.

• Szczotka  walcowa  o  średnicy  min.  400mm i  długości  min.1.500mm z  systemem
zraszania zawieszona wahliwie, ustawiająca się automatycznie przy wyborze pracy
lewym lub prawym agregatem.

• Układ sterowania szczotki walcowej z kabiny zapewniający:
 zmianę docisku lub odciążenia szczotki
 bezstopniową regulację obrotów szczotki w pełnym zakresie.

 Cyfrowy wyświetlacz w kabinie pokazujący:
 liczbę motogodzin
 kilometry zamiatania
 temperaturę cieczy w chłodnicy
 temperaturę oleju
 ciśnienie odciążające szczotkę walcową i talerzową
 obroty silnika
 obroty wentylatora dmuchawy
 ciśnienie powietrza w instalacji
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 Układ sterowania bocznych szczotek talerzowych z kabiny kierowcy pozwalający na:
 sterowanie kątem pochylenia bocznych szczotek
 zmianę docisku lub odciążenia szczotek
 bezstopniową regulację obrotów szczotek w pełnym zakresie

 Zabezpieczenie  silnika  hydraulicznego  bocznych  szczotek  talerzowych  przed
uszkodzeniem przez nawinięte śmieci np. sznurek.

 Pneumatyczna blokada szczotki walcowej (zabezpieczenie transportowe).

 Układ sterujący z pulpitu w kabinie dodatkowym wysunięciem  agregatu 
zamiatającego z prawej strony o min. 250 mm.

 Reflektory, po 2 szt. do każdego agregatu oświetlające strefę roboczą.

 Światło ostrzegawcze na zbiorniku. 

 Szerokość zamiatania jednym agregatem ze szczotką walcową min. 2.300mm (bez
przedniej, 3-ciej szczotki talerzowej) przy czym powierzchnia na całej szerokości musi
być operowana szczotkami z zachodzeniem na siebie  śladów zamiatania (szczotka
talerzowa, poprzeczna szczotka walcowa za dyszami ssącymi, namiatająca centralna
szczotka walcowa zmieniająca położenie przy zamiataniu lewym/prawym agregatem),

 Możliwość zamiatania dwoma agregatami jednocześnie.

 Całkowita szerokość zamiatania dwoma agregatami jednocześnie min. 3 400mm, przy
czym  powierzchnia  na  całej  szerokości  musi  być  operowana  szczotkami  (bez
uwzględnienia szczotki przedniej)

 Zbiorniki  wody  o  pojemności  łącznej  min.  1.800  l   z  tworzywa  sztucznego  z
przyłączem do wody,

 Główny zbiornik wody min. 1.200 l poziomy płasko rozmieszczony pod zbiornikiem na
zmiotki zamocowany na stałe, bez możliwości jego podnoszenia razem ze zbiornikiem
na zmiotki w czasie kiprowania. 

 Dodatkowy min. 600 l pionowo za kabiną pojazdu w obrysie zabudowy zamiatarki
(schowany w jej zabudowie) zabudowany na stałe, bez możliwości jego podnoszenia
razem ze zbiornikiem na zmiotki w czasie kiprowania.

 Przyłącze wodne do czyszczenia turbiny z zaworem odcinającym.

 Układ zraszania obszaru zamiatania z pneumatycznie napędzaną pompą membranową
(niewrażliwą na pracę „na sucho”).

 Instalacja  do mycia ulic,  montowana pod zderzakiem posiadająca  min. 10 dysz  z
pompą wody 40 l/min i ciśnieniu 5bar)

 Wysokociśnieniowe urządzenie  myjące 15l/min o ciśnieniu 100 bar wraz z lancą i
wężem długości  min.15 m automatycznie nawijanym na bęben do mycia zamiatarki.

 Układ  podgrzewania  wody  zraszającej  ciepłem  oddawanym  przez  instalację
hydrauliczną (wężownica zamontowana w zbiorniku wody) 

 Sito w zbiorniku na śmieci.

 Linka stalowa na zewnątrz zabudowy do udrażniania sit.
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 Pakiet  wyciszający  hałas  na  zewnątrz  poniżej  LWA  100  dB(A).  –  wykładzina  w
komorze  silnika  z  tłumiących  niepalnych  mat  wg.  EC/2000/14/EG  z  certyfikatem
potwierdzającym.

 certyfikat PM 10

    3. Specyfikacja przedniej szczotki:

 Szczotka stalowa o średnicy min. 850mm  z systemem zraszania z min. 2-ma 
dyszami.

 Napęd hydrauliczny szczotki od pompy napędzanej poprzez przystawkę odbioru mocy 
do pracy ciągłej z silnika podwozia, niezależny do silnika zamiatarki.

 Przednia trzecia szczotka talerzowa, (demontowalna) zamontowana na płycie czołowej
na szynie przesuwnej i na ruchomym wysięgniku łamanym, do pracy w całym 
obszarze zasięgu szczotki, oraz do składania w położenie  transportowe.

 Przesuw wysięgnika realizowany za pomocą mechanizmu łańcuchowego napędzanego 
silnikiem hydraulicznym w zakresie min. 1.250 mm.

 Zasięg zamiatania od lewego do prawego skrajnego położenia szczotki – min. 4.700 
mm, do zamiatania opasek bezpiecznikowych z lewej i prawej strony, jak również do 
zamiatania powierzchni przed zamiatarką na całej szerokości zasięgu szczotki.

 Sterowanie z pulpitu: podnoszeniem i opuszczaniem szczotki i zmianą kierunku jej 
obrotów, oraz możliwość zmiany kąta pochylenia ramienia szczotki talerzowej.

 Lakier – pomarańczowy lub  biały.

Oferowane  urządzenia  nie4  mogą  zawierać  prototypowych  rozwiązań,  dostosowujących
oferowane urządzenia do wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Dostarczenie  przedmiotu  zamówienia  na  własny  koszt  do  miejsca  wskazanego  przez
Zamawiającego  zlokalizowanego  na  terenie  miasta  Płocka  zgodnie  z  terminem
zadeklarowanym w Formularzu oferty, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r.
2. Zapewnienie szkolenia z obsługi pojazdu w siedzibie Zamawiającego – ZUM „Muniserwis”
Z.  B.  w  Płocku,  ul.  Przemysłowa  33  trzech  osób  wskazanych  przez  Zamawiającego,  w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Przeglądy i naprawy:
-  zapewnienie  przeglądów  i  bezpłatnych  napraw  gwarancyjnych   podwozia  w
autoryzowanych stacjach obsługi w odległości do 110 km od granic Płocka,
-   zapewnienie  przeglądów gwarancyjnych nadwozia w miejscu użytkowania pojazdu na
terenie Płocka,
-  zapewnienie bezpłatnych  napraw gwarancyjnych  nadwozia  w autoryzowanych  stacjach
obsługi lub w miejscu użytkowania pojazdu – w tym przypadku pracownicy serwisu dojadą
na koszt własny lub Wykonawcy.
4 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym rozumiany jako czas od zgłoszenia usterki
do podjęcia skutecznych działań zmierzających do jej likwidacji wynosi max 24 godziny. W
dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
- instrukcję eksploatacji  – dokumentacja w języku polskim,
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- komplet dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji,
- książkę gwarancyjną,
- wykaz zawierający adres i nazwę min. 2 autoryzowanych przez producenta podwozi stacji
serwisowych zapewniających naprawę podwozi, zlokalizowanych w odległości max. do 110
km od granic Płocka,
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- wykaz zawierający adres i nazwę min. 1 autoryzowanego przez producenta nadwozia stacji
serwisowej zapewniającej naprawę nadwozia.
5. W dniu dostawy zostanie przeprowadzona operacja demontażu i montażu zabudowy z
użyciem systemu szybkiej przebudowy.
6.  Zamawiający  zastrzega  sobie  konieczność  zaprezentowania  oferowanych  rozwiązań,
przed wyborem oferenta.
7. Gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 12 miesięcy
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