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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD, 
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

• Rok produkcji - nie starsza niż 2014 

• Ilość przepracowanych motogodzin – nie więcej niż 4000 

• Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody 

• DMC – do 3,5 tony  

• Konstrukcja przegubowa 

• Wymiary zamiatarki wraz z zespołem zamiatającym dwu szczotkowym: 

✓ Wysokość – maksymalnie -  2100 mm ( bez elastycznie zamontowanego sygnalizatora świetlnego) 

✓ Szerokość – maksymalnie - 1300 mm 
(szerokość nośnika narzędzi mierzona od zewnętrznej krawędziami opony prawej do zewnętrznej krawędzi opony lewej)  

✓ Długość – maksymalnie - 4600 mm 

• Szerokość zamiatania – co najmniej - 2200 mm 

• Silnik Diesel – moc minimalnie – 55 kW 

• Emisja spalin – co najmniej  Stage III b 

• Podwozie 4 kołowe, napęd hydrostatyczny na wszystkie 4 koła 

• Podgrzewane lusterka 

• Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami – maksymalnie 6 m  (wg EN 15429) 

• Kabina zamknięta, oszklona, ogrzewana i klimatyzowana, radioodtwarzacz 

• Kamera cofania 

• Pojazd wolnobieżny - nie wymagający rejestracji – prędkość maksymalna 25 km/h 

• Dokumenty umożliwiające poruszanie się pojazdu po drogach publicznych 

• Przyłącze do hydrantu 

• Oświetlenie zgodne z przepisami prawo o ruchu drogowym, światło i akustyczny sygnał cofania, zamiatarka winna być wyposażona w światła 
ostrzegawcze-pomarańczowe 

• Zespół zamiatający dwu szczotkowy – regulacja szczotek z kabiny operatora w zakresie: szerokość zamiatania, niezależne wychylenie mierzone od osi 
pojazdu w płaszczyźnie poziomej każdej ze szczotek, średnica szczotek minimum 850 mm, szerokość robocza minimum 2200 mm, system 
zabezpieczający przed kolizją 

• System zraszania przy szczotkach talerzowych 

• Szerokość dyszy ssącej – co najmniej 500 mm 

• Średnica kanału ssącego – co najmniej 150 mm, kanał ssący zamontowany na pojeździe w taki sposób, aby w pozycji roboczej nie wystawał poza obrys 
pojazdu, brak konieczności demontażu kanału ssącego przy wykorzystaniu pojazdu do prac zimowych (pług, posypywarka) 

• Płynna regulacja prędkości obrotowej szczotek z kabiny pojazdu 

• Wizjer w podłodze umożliwiający obserwację dyszy ssącej z kabiny operatora 
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• Zbiornik na nieczystości – minimum 1300 litrów pojemności nominalnej zgodnie z EN 15429,  (potwierdzenie) wykonany z materiału odpornego na 
korozję i ścieranie, kiprowanie hydrauliczne, 

• Wąż do grawitacyjnego spuszczania wody ze zbiornika na nieczystości 

• Ładowność zbiornika zamiatarki – co najmniej 1000 kg 

• Zbiornik wody czystej – minimum 180 litrów 

• Czujnik przeciążenia osi 

• Wysokość pokonywania krawężników – minimum 150 mm, 

• Zamiatarka winna być wyposażona w: gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, 

• Certyfikat PM 10 – potwierdzenie EUnited (certyfikat), 

• Gwarancja co najmniej 6 miesięcy  

• Bezpłatne przeszkolenie dwóch wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia 

• Siedzenie umieszczone centralnie, zawieszone pneumatycznie lub hydraulicznie, regulowane 

• Kolor – intensywny pomarańcz ( kolor ogólnie uznany za kolor maszyn komunalnych) 

• Rozmiar opon minimum R 15 M+S 

• System szybkiej zmiany narzędzi, dotyczy narzędzi montowanych z przodu jak i z tyłu pojazdu, bez konieczności użycia kluczy lub innych narzędzi 

• Klapa dużych śmieci sterowana z kabiny operatora 

• Wysokość opróżniania zbiornika minimum 1400 mm 

• Przyłącze hydrantowe do napełniania zbiornika wody czystej 

• Myjka wysokociśnieniowa, wydajność min. 10 l/min; 100 bar, wyposażona w pistolet ręczny natryskowy z wężem min. 10 m. 

• Siedzenie umieszczone centralnie, zawieszone pneumatycznie lub hydraulicznie, regulowane 

Wyposażenie dodatkowe: 

Nazwa 

Pług odśnieżny jednolemieszowy, plastikowe szyny, rok produkcji – nie starszy niż 2021 – szerokość co najmniej 170 cm 

Lekka szczotka do usuwania chwastów montowana w miejsce szczotki zamiatającej – 1 sztuka 

Możliwość współpracy z następującym osprzętem (zakup możliwy w późniejszym terminie): 

Nazwa 

Kosiarka rotacyjna z możliwością zbierania skoszonej trawy do zbiornika na nieczystości, 3-ostrzowy zespół tnący, szerokość robocza 140 cm – 150 cm. 
Podwozie 4-kołowe z nastawą wysokości cięcia co 1 cm w zakresie 4-10 cm, blokada transportowa dla przejazdów po drogach. 

Posypywarka silosowa ze składaną tarczą rozsypującą, tarcza rozsypująca i osłona tarczy ze stali nierdzewnej, sito do napełniania i brezentowa osłona, napęd 
hydrauliczny,  szerokość rozsypu co najmniej 4 metry, pojemność posypywarki co najmniej 800 litrów, nogi do przechowywania 

Urządzenie do szorowania na mokro z odsysaniem i recyrkulacją wody brudnej, listwa zbierająca pomiędzy szczotkami a kołami pojazdu, szerokość robocza co 
najmniej 1200 mm 

Możliwość holowania przyczepy o DMC co najmniej 1750 kg 
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Informacje dodatkowe: 

✓ Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu zamiatarki na terenie RP. 

✓ Odległość autoryzowanego serwisu od Zamawiającego nie większa niż 80 km lub serwis mobilny. 

✓ Reakcja serwisu gwarancyjnego do 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 

✓ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia: 

▪ - instrukcję w języku polskim, 

▪ - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim, 

▪ - katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej jako katalog książkowy bądź w formie elektronicznej, na nośniku cyfrowym lub na 

portalu Dostawcy, 

▪ - kartę gwarancyjną, 

✓ Wykonawca dostarczy pojazd z pełnymi zbiornikami paliwa, płynów eksploatacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


