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I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 

a) Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą 

hydrodynamiczną wyposażonego w system odzysku wody i w sterowanie zabudową, zautomatyzowane 

za pomocą urządzenia sterującego w technologii CAN podłączonego do szyny Can podwozia. Magistrala 

CAN ma umożliwiać i być odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych 

zabudowy oraz ich nadzór.  

b) Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego  z opcją wykupu 

fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą 

hydrodynamiczną wyposażonego w sterowanie zabudową za pomocą urządzenia sterującego w 

technologii CAN podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma być odpowiedzialna i 

umożliwiać zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór. 

 

2. KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy cz. I, cz. II 
 

Kod CPV Nazwa 

34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 

66114000-2 

 
Usługa Leasingu 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3.1  Część I:  
 

3.1.1 ZABUDOWA  
 

Układ tłoczenia wody: 

1) Pompa wysokociśnieniowa w wykonaniu nurnikowym (nurniki ceramiczne). Napędzana 

mechanicznie poprzez pasy klinowe (wymagane jest ułatwione dojście do regulacji naciągu 

pasów klinowych). Regulacja naciągu pasków klinowych ma być realizowana poprzez ruchomy 

element zawierający łożysko  (przesuwany wzdłużnie w szynie prowadzącej) z możliwością 

blokowania i naciągania poprzez śrubę regulacyjną.  

2) Wydajność wody 330 –500 l/min. 

3) Maksymalne ciśnienie robocze  175 –215 bar 

4) Pompa musi mieć możliwość utrzymania stałego niezmiennego maksymalnego ciśnienia 

przy maksymalnej wydajności (minimalne parametry to  215 bar przy wydajności  330 

l/min). 

5) Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody. 

6)  Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. 

7) Sygnalizacja sygnałem optycznym i akustycznym kończenia się wody w zbiorniku. 

8) System opróżniania instalacji wodnej z resztek wody - pneumatyczny. 

9) Zabezpieczenie pompy przed przeciążeniem. 

10) Sterowanie parametrami pompy ze skrzynki sterowniczej przy wykorzystaniu komunikacji 

CAN  zamontowanej na tylnej części pojazdu. 

11) Wyciszenie pompy poprzez jej obudowanie elementami z blachy aluminiowej wypełnionej 

specjalnym tworzywem dźwiękochłonnym. 
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12) Wysokość zabudowy pojazdu max. 3900 mm.  

3.1.2 Bęben duży z wężem wysokociśnieniowym 

1) Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego o średnicy Ø 1 1/4 cal DN 32 o długości do 

300 m. 

2) Zabudowany w przestrzeni pomiędzy kabiną, a zbiornikiem cylindrycznym w przestrzeni 

montażu pomp, oś bębna ma być zabudowana poprzecznie do kierunku jazdy.  

3) Wąż wysokociśnieniowy ma być prowadzony na wspólnym, symultanicznym ramieniu 

teleskopowym wraz z wężem ssącym. 

4) Napęd bębna hydrauliczny wyposażony w płynną regulację prędkości obrotowej w obydwu 

kierunkach, wyposażony w system automatycznego równego zwijania i rozwijania węża. 

5) Wąż gumowy wysokociśnieniowy o średnicy 1 1/4  cala DN 32 o ciśnieniu rozrywania 

będącym trzykrotnością ciśnienia roboczego i długości  280 m wzmocniony oplotem 

tekstylnym. 

6) Reflektor roboczy LED umożliwiający oświetlenie dna (kinety) w studni kanalizacyjnej, 

odporny na opady deszczu i dużą wilgotność powietrza. 

7) Na wysięgniku ma być zamontowany wysuwany teleskopowo zaczep ratunkowy. 

8) Bęben wyposażony w elektroniczny licznik metrów. Licznik metrów ma być włączony do 

szyny CAN  tak aby było możliwe przejęcie liczonej ilości metrów przez system lokalizacji i 

monitoringu.  

9) W miejscu łatwo odczytywalnym przez obsługę urządzenia należy zamontować wyświetlacz 

elektronicznego licznika metrów. 

3.1.3 Bęben mały z wężem wysokociśnieniowym: 

1) Zamontowany z tyłu po lewej stronie pojazdu. Napęd bębna hydrauliczny. 

2) Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego o średnicy Ø ½ cala DN 13 i długości 80 

m. 

3) Wąż gumowy wysokociśnieniowy o średnicy Ø ½ cala (DN 13) o ciśnieniu rozrywania 

będącym trzykrotnością ciśnienia roboczego i długości 80 m wzmocniony oplotem 

tekstylnym. 

4) Okucia węża wysokociśnieniowego Ø ½ z gwintem BSP. 

5) W wyposażeniu dodatkowym pistolet wysokociśnieniowy. 

 

3.1.4 Układ ssania, kaseta oraz ramię do symultanicznego prowadzenia węża ssącego i 

wysokociśnieniowego: 

1) Wydajność pompy ssącej minimum  3000 m3/h, w przypadku 60% próżni  200 mbar. Pompa 

z pierścieniem wody wyposażona w chłodnicę napędzana mechanicznie – poprzez pasy 

klinowe (wymagane jest ułatwione dojście do regulacji naciągu pasków klinowych). Regulacja 

naciągu pasków klinowych ma być realizowana poprzez ruchomy element zawierający łożysko 

(przesuwany wzdłużnie w szynie prowadzącej) z możliwością  blokowania i naciągania poprzez 

śrubę regulacyjną. 

2) Max podciśnienie 0,8 bar. 

3) Max nadciśnienie 0,5 bar. 
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4) Możliwość ssania ścieków i osadów (szlamów) z głębokości min. 10 m od powierzchni terenu. 

5) Rura ssąca (na końcówce węża ssącego), wszystkie przewody rurowe ssące o średnicy 

wewnętrznej Ø 125 mm, kolano wlotowe do zbiornika o średnicy wewnętrznej Ø 150 mm. 

6) Zasobnik na wąż ssący kasetowy zakończony zintegrowanym ramieniem teleskopowym, 

uruchamianym z szafy sterowniczej. Ramię służy do transportu i kierowania obu węży – 

ssawnego i wysokociśnieniowego w miejsca robocze. Ramię ma mieć możliwość podnoszenia 

w płaszczyźnie pionowej z miejsca montażu (obrotu) o kąt co najmniej 30 stopni. Punkt 

mocowania ramienia po prawej stronie zbiornika patrząc od tyłu samochodu. Ramię 

wysuwane od prawego boku samochodu teleskopowo na co najmniej 3,85 m i utrzymujące 

tą odległość od miejsca obrotu w pełnym zakresie obrotu (180 stopni). Minimalny zakres 

wysuwu teleskopowego wynosi 1,9 m. Nie dopuszcza się łamania ani innego systemu 

skracania lub wydłużania wysięgnika aniżeli teleskopowo. 

7) Ramię teleskopowe powinno się obracać płaszczyźnie poziomej za pomocą przekładni 

ślimakowej. 

8) Wysięgnik symultaniczny (umożliwiający jednoczesne wsuwanie węża ssącego i 

wysokociśnieniowego). Wysięgnik powinien mieć również  możliwość samodzielnej  pracy po 

odłączeniu węży. 

9) Hydrauliczny napęd wysięgnika symultanicznego (ramienia teleskopowego) zarówno w celu 

jego obrotu, podniesienia i wysuwu teleskopowego. 

10) Długość węża ssącego zamontowanego na samochodzie musi zapewniać ssanie z głębokości 

min. 10 m od powierzchni terenu, bez stosowania przedłużek. 

11) W komplecie przedłużki o średnicy wewnętrznej takiej jak rura ssąca o długości 3,0 m w ilości 

3 szt. przewożone w skrzyniach umieszczonych wzdłuż zbiornika. 

12) Wąż i przedłużki powinny być wykonane z tworzywa (np. gumy) zbrojonego drutem 

metalowym w sposób zabezpieczający przed spłaszczaniem na skutek podciśnienia lub przed 

rozerwaniem na skutek nadciśnienia. Koniec węża zamontowanego na samochodzie powinien 

mieć końcówkę typu PERROT. Przedłużki do węża powinny być zaopatrzone w komplet 

końcówek typu PERROT (męska i żeńska). 

13) Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów. 

14) Sterowanie parametrami pompy ze skrzynki sterowniczej przy wykorzystaniu komunikacji 

CAN. 

3.1.5 Zbiornik: 

1) Łączna pojemność robocza zbiornika dla wody używanej do czyszczenia i dla osadu powinna 

wynosić nie mniej niż 15m3 (pojemność robocza jest to pojemność zbiornika pomniejszona o 

objętość wszystkich instalacji i urządzeń umieszczonych wewnątrz zbiornika). Materiał: blacha 

kotłowa S355 J2 + N lub równoważna. 

2) Zbiornik całkowicie opróżniany z osadów za pomocą ruchomego tłoka. 

3) Ruchomy tłok wyposażony w dwie uszczelki z możliwością kontroli ciśnienia i dopompowania w 

razie konieczności powietrza z zewnątrz zbiornika. Ciśnienie w uszczelkach stałe lecz nie więcej 

niż 2 bary – nie dopuszcza się jakiejkolwiek regulacji ciśnienia w uszczelkach w związku z 

przemieszczaniem przegrody albo opróżnianiem zbiornika. Nie dopuszcza się rozwiązań 

przewidujących konieczność pokrywania lub smarowania wnętrza zbiornika w celu płynnego 
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przesuwania tłoka. Regulacja pojemności poszczególnych części zbiornika za pomocą ruchomej 

przegrody. Podział zbiornika minimum na 2 ustawienia za pomocą ręcznych rygli. Blokowanie 

położenia ruchomej przegrody musi następować od wewnątrz zbiornika za pomocą rygli 

zabudowanych na płaszczu zbiornika.      

4) Możliwość zrzutu cieczy nadosadowej. 

5) Możliwość spuszczania osadów przez dolny króciec Ø 125 mm zakończony złączem typu 

PERROT. 

6) Zbiornik zamykany dennicą w tylnej części. Automatyczny, sterowany ze skrzynki sterującej 

centralny system ryglowania dennicy w oparciu o jeden siłownik.  

7) Dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika od – 0,9 bar do + 0,5 bar. 

8) Dennica tylna otwierana i zamykana hydraulicznie (otwieranie rygli możliwe tylko przy ciśnieniu 

atmosferycznym). 

9) Wskaźnik ilości osadu w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora w czasie 

czyszczenia kanalizacji. Wskaźnik wody w komorze recyklingu. 

10) Wskaźnik ilości wody w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora w czasie 

czyszczenia kanalizacji. 

11) Fartuch wylotowy ze stali nierdzewnej wystający poza obrys (zabezpieczający przy spuście 

osadów ze zbiornika elementy konstrukcyjne podwozia i zabudowy przed zachlapaniem). 

12) Właz inspekcyjny o średnicy min 450 mm umożliwiający wejście do wodnej części zbiornika. 

3.1.6 Wymagania dodatkowe: 

1) Dysze kanałowe do dużego i małego węża oraz zestaw dysz: dysza przebijająca DP80, dysza 

quarto DSQ80, dysza quarto DQ80, dysza wypłukująca „GRANAT” G4, dysza ciągnąco-płucząca 

DC80, dysza „BOMBA” BA150, dysza wypłukująca KJ80, dysza wypłukująca KJ60, dysza 

frezująca. 

2) Układ chłodzenia zapewniający stabilną pracę w temperaturze powietrza, co najmniej +40oC 

przy pełnym obciążeniu pompy ssącej i pompy wysokociśnieniowej. 

3) Części wirujące urządzenia zabezpieczone osłonami. 

4) Wszystkie funkcje opisane w języku polskim. 

5) Możliwość jednoczesnej pracy węża ciśnieniowego i węża ssącego, z jednoczesnym przesuwem 

tych węży, jak również pełna możliwość pracy jedynie wysięgnika na wąż ssący bez 

uruchamiania i obracania bębna na wąż wysokociśnieniowy. 

6) System ogrzewania zimowego wyposażony w przepływowy ogrzewacz wody oraz pompę 

cyrkulacyjną tłoczącą wodę w obiegu zamkniętym przez duży i mały wąż wysokociśnieniowy 

gwarantujący pracę przy temperaturze minimum –10 ºC. 

7) Centralny system smarowania zabudowy - automatyczny. 

 

3.1.7 Wyposażenie dodatkowe: 

1) Imadło przymocowane do pojazdu, w tylnej części na zewnątrz oraz ergonomicznej wysokości 

do pracy z poziomu terenu o minimalnej szerokości szczęk 120 mm. 

2) Światła ostrzegawcze z tyłu na zabudowie, reflektor LED przenośny z kablem dł. min 10 m o 

min. napięciu 24V. 
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3) Dodatkowe światła LED zamontowane na zabudowie pojazdu, do oświetlenia pojazdu oraz całej 

strefy pracy wokół pojazdu.   

4) Zamykane skrzynie zabudowane wzdłuż zbiornika na całej długości (po prawej i lewej stronie 

pojazdu) wykonane z materiału odpornego na korozję (np. ze stali kwasoodpornej lub 

aluminium) o wymiarach pozwalających na przewożenie: kompletu 3 szt. przedłużek węża 

ssawnego, kompletu dysz do czyszczenia kanalizacji, stojaka hydrantowego, klucza do 

otwierania hydrantów podziemnych, kompletu 4 szt. parcianych węży strażackich Φ 52mm o 

długości 25 m każdy oraz kompletu narzędzi służącego do obsługi pojazdu. 

5) Rolka dolna i górna do prowadzenia węża wysokociśnieniowego w studni kanalizacyjnej. 

6) Pojemnik na duże odpady (kamienie, inne odpady stałe), montowany po stronie prawej pojazdu 

z tyłu. 

7) Hydrauliczne urządzenie do podnoszenia włazów zamontowane na wysięgniku symultanicznym. 

8) Hydraulicznie chowana rama zderzaka tylnego, przy wysypie osadu. 

9) Stanowisko do mycia rąk dla obsługi składające się z przepływowego ogrzewacza wody. 

10) Zestaw sanitarny do mycia rąk. 

3.1.8 Sterowanie: 

1) Urządzenia sterowane przez wyłączniki zabudowane w szafie. Możliwość sterowania 

urządzeniem z miejsca pracy operatora (w tylnej części pojazdu). Sterowanie całością zabudowy 

ma się odbywać przez magistralę CAN. Zamawiający wymaga pełnego sterowania 

sekwencyjnego z użyciem magistrali CAN obiema pompami (ssącą i wysokiego ciśnienia). 

Poprzez sterowanie sekwencyjne Zamawiający rozumie uruchomienie sekwencji funkcji przez 

naciśnięcie jednego przycisku. Np. naciśnięcie przycisku ssanie ma powodować obniżenie 

obrotów silnika, załączenie pompy ssącej, włączenie zaworu czterodrogowego w pozycję ssać 

i podniesienie obrotów silnika do wartości zadanej dla parametrów pompy ssącej. Z kolei 

włączenie przycisku czyszczenie ma powodować obniżenie obrotów silnika, załączenie pompy 

wysokiego ciśnienia i podniesienie obrotów silnika do wartości niezbędnej w celu osiągnięcia 

wcześniej zadanych parametrów czyszczenia (wydatek i ciśnienie). 

2) Szafa sterująca szczelna, zabezpieczona przed wilgocią, obudowa wykonana ze stali 

kwasoodpornej. Wyposażona w następujące urządzenia: kolorowy monitor LCD manometr 

wysokociśnieniowy, manometr próżniowy, elektryczny obrotomierz prędkości (obrotów) silnika, 

regulacja obrotów silnika, manometr ciśnienia powietrza, zawór pneumatyczny, wyłącznik 

awaryjny, sterowanie pompy wysokociśnieniowej (załącz – wyłącz oraz jej regulacją), 

sterowanie pompy próżniowej (załącz – wyłącz oraz jej regulacją), sterowanie wysięgnikiem i 

zasobnikiem węża ssącego (ramieniem i kasetą). Wszystkie elektropneumatyczne i 

elektrohydrauliczne zawory z możliwością załączania również ręcznie, aby podczas zaniku 

napięcia istniała możliwość pracy urządzenia. Wszystkie dane dotyczące aktualnych parametrów 

pracy silnika i używanych urządzeń zabudowy mają być wyświetlane na czytelnym wyświetlaczu 

w języku polskim – wyświetlacz ma być zabudowany w szafie sterującej. System sterowania ma 

umożliwiać m.in. elektroniczną regulację obrotów silnika podwozia z poziomu skrzynki 

sterowniczej zabudowy, możliwość załączenia lub wyłączenia silnika podwozia poprzez przycisk 

na skrzynce sterowniczej zabudowy, możliwość włączenia bądź wyłączenia przystawki odbioru 

mocy poprzez przycisk na skrzynce sterowniczej zabudowy, informację na temat temperatury 
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silnika podwozia wyświetlaną na wyświetlaczu zamontowanym w skrzynce sterującej zabudowy. 

System sterowania ma mieć możliwość adresowania do szyny CAN wszystkich błędów 

krytycznych zgłoszonych przez komputer sterujący, które zostały skasowane przez obsługę, w 

celu ich archiwizacji i skompilowania do przyszłej aplikacji monitorującej pracę i eksploatację 

systemu. W szafie sterującej przewidzieć montaż gniazda napięciowego do zasilania 

przenośnego reflektora LED.  

3) Bezprzewodowy zdalny pilot sterowania. Samochód należy wyposażyć w pilot zdalnego 

sterowania (posiadający minimum trzy wielokierunkowe joystiki i kolorowy wyświetlacz 

wskazujący obroty silnika, wartości pompy wysokiego ciśnienia i pompy ssącej oraz ilości węża 

w kanale) ze zdublowanymi podstawowymi funkcjami zabudowy tj.: zasadniczego węża 

wysokociśnieniowego, włączanie/wyłączanie pompy wysokociśnieniowej, płynna regulacja 

ciśnienia wody, związanymi z obsługą węża ssącego, włączanie/wyłączanie pompy próżniowej, 

sterowanie wysięgnikiem teleskopowym, funkcja START/STOP silnika podwozia, funkcja włącz-

wyłącz przystawkę odbioru mocy, awaryjne wyłączanie zabudowy, uruchamiania sterowania 

dennicy (OTWÓRZ) oraz przesuwu tłoka. System pilota ma pracować w układzie równoległym 

w stosunku do sterowania podstawowego . Zamawiający nie dopuszcza funkcji w pilocie, które 

nie mają swojego odpowiednika w skrzynce sterującej. Sterowanie ma być naprzemienne co 

oznacza, że funkcja wyłączona w skrzynce może być wyłączona na pilocie i na odwrót – funkcja 

załączona na pilocie może być wyłączona ze skrzynki sterującej. Podstawową jednostką 

sterującą ma być skrzynka sterująca, a pilot bezprzewodowy ma tylko powtarzać określone 

funkcje. Sposób realizacji funkcji zabudowy uruchomionej z pilota albo ze skrzynki sterującej 

ma być taki sam. 

4) System sterowania zabudową ma umożliwiać załączanie przystawki odbioru mocy bez 

konieczności załączania tej przystawki w kabinie kierowcy. 

5) Ładowarka (podłączana do instalacji elektrycznej podwozia) i dwa akumulatory do pilota 

zdalnego sterowania 

 

3.1.9 Układ odzysku wody o wydajności min 600 l/min w wykonaniu wielostopniowym: 

1) wymagana ilość stopni oczyszczania: minimum 4, 

2) wymagane procesy oczyszczania w systemie odzysku: wstępne cedzenie na kratach, filtrowanie 

podciśnieniowe na bębnowym filtrze szczelinowym, oddzielanie części stałych w dwóch 

hydrocyklonach połączonych równolegle, osadnik grawitacyjny, 

3) pierwszy stopień: filtrowanie grawitacyjne na kratach, stopień filtracji do 5 mm, 

4) drugi stopień:  

▪ filtrowanie podciśnieniowe na bębnowym filtrze szczelinowym, 

▪ lokalizacja filtra : pokrywa zbiornika, 

▪ wykonanie filtra szczelinowego: ze stali nierdzewnej 1.4301 o prześwicie maksymalnie  

800 μm z systemem płukania filtra wodą w czasie pracy, 

5) trzeci stopień: na dwóch hydrocyklonach montowanych bezpośrednio na zbiorniku i 

bezpośrednim odprowadzaniem części stałych oddzielonych na hydrocyklonach do zbiornika 

nieczystości,  

6) czwarty stopień : osadnik grawitacyjny kaskadowy, 
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7) system odzysku wody ma być wyposażony w funkcję stałego doczyszczania wody już 

oczyszczonej. Funkcja ta ma działać automatycznie i bez udziału operatora  w sytuacji kiedy 

komora wody oczyszczonej jest pełna. 

 

 POJAZD (PODWOZIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO) 

3.1.10 Parametry i wymagania: 

1) Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe rok produkcji 2021. Zarejestrowanie w 

Polsce pojazdu jako specjalnego, po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że spełnia warunki i 

wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, 

2) Podwozie czteroosiowe z napędem na osie tylne 8x4 (z dwoma osiami napędowymi i dwoma 

nienapędzanymi osiami skrętnymi w układzie pierwsza i ostatnia oś skrętna). 

3) Rozstaw  pomiędzy pierwszą a trzecią osią max 5500 mm, 

4)  Długość pojazdu w raz z zabudową max 10400mm 

5) Pojemność silnika minimum 12dm3, 

6) Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy. 

7) Silnik wysokoprężny turbodoładowany z intercooler’em o mocy minimum 500 KM z układem 

ułatwiającym rozruch w niskich temperaturach– Zastosowany układ wtryskowy paliwa typu 

COMMON RAIL. 

8) Zbiornik paliwa min. 400  litrów. Korek paliwa zamykany na kluczyk. 

9) Pionowy układ wydechowy. 

10) Rama podwozia o wytrzymałości dla pojazdów „komunalnych” – zgodnie z przeznaczeniem 

pojazdu. 

11) Elektryczny podgrzewacz paliwa w filtrze paliwa. 

12) Wstępny filtr paliwa. 

13) Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego. 

14) Tempomat 

15) Tylny zderzak wysuwany hydraulicznie. 

16) Przedni zderzak stalowy. 

17) Zawieszenie paraboliczne dla przedniej osi i dla pozostałych pneumatyczne.    Podnoszenie i 

opuszczanie samochodu na miechach pneumatycznych sterowane z pilota z przewodem, 

zamontowanym w kabinie kierowcy 

18) Przystawki odbioru mocy dobrane do wymogów technicznych zabudowy tj. umożliwiające 

łączne działanie ciągłe pomp wraz systemem odzysku wody na max. Parametrach. 

19) Mechanizm kierowniczy wspomagany. 

20) Sprzęgło sterowane hydraulicznie wspomagane pneumatycznie z samoczynnym kasowaniem 

luzu. 

21) Skrzynia biegów z przełożeniami dopasowanymi do mocy silnika całkowicie zsynchronizowana. 

22) Elektroniczny system hamowania.  

23) Hamulec silnikowy. 

24) Podwozie 4 osiowe zapewniające po dopuszczalnym napełnieniu zbiornika wodno-osadowego 

nacisk na poszczególne osie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

25) Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza co najmniej 400C. 

26) Układ hamulcowy pneumatyczny o dwóch niezależnych obwodach. 
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27) Korektor siły hamowania. 

28) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniej niż 32 ton, przy czym ładowność nie mniejsza 

niż 9 ton. 

29) Kabina dzienna (tzw. średnia) 3 osobowa wyposażona w klimatyzację i radioodtwarzacz z 

Bluetooth. 

30) Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera LED. 

31) Ogrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie. 

32) Szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie. 

33) Siedzenie kierowcy – zawieszenie pneumatyczne, wraz z pasem bezpieczeństwa. 

34) Regulowana kolumna kierownicy. 

35) Siedzenia pasażerów wraz z pasami bezpieczeństwa. 

36) Siedzenia kierowcy i pasażerów wyposażone w pokrowce ochronne. 

37) Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów. 

38) Schowek w lewych i prawych drzwiach. 

39) Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika. 

40) Immobilizer. 

41) Mechaniczny wyłącznik główny prądu. 

42) Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego.  

43) Tachograf cyfrowy. 

44) Felgi i ogumienie dobrane do nośności osi. Opony do jazdy szosowej i terenowej na wszystkich 

osiach o nośności zwiększonej o 10 % dla zastosowania komunalnego. 

45) Fartuchy przeciwbłotne. 

46) Pełnowymiarowe koło zapasowe. 

47) Osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym podgrzewany. 

48) System przeciwblokowaniu kół ABS. 

49) System antypoślizgowy ASR. 

50) Komputer pokładowy. 

51) Hamulec pomocniczy.  

52) Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi. 

53) Zestaw narzędzi podstawowych do obsługi pojazdu. 

54) Światła przeciwmgielne, przednie i tylne LED 

55) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie LED 

56) Boczne światła obrysowe LED. 

57) Kamera cofania zintegrowana z samochodową fabryczną nawigacją GPS z monitorem w 

kabinie kierowcy. 

58) Światła ostrzegawcze LED na kabinie i tylnej części zabudowy, 2 szt. po lewej i prawej stronie 

pojazdu. 

59) Wymagania kolorystyczne: kabina kolor niebieski, nadbudowa specjalna niebieska, 

60) Zbiorniki zewnętrzne na paliwo, Adblue i inne zamykane na kluczyk.  

61) Silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 6. 

 

3.1.11 Wyposażenie dodatkowe: 

1) Gaśnica z atestem 
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2) Trójkąt ostrzegawczy. 

3) Apteczka samochodowa. 

4) Kamizelka odblaskowa szt. 3. 

5) Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu. 

6) Kliny pod koła. 

7) Wąż długości 15 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej. 

8) Wskaźnik temperatury zewnętrznej. 

9) Zespolona lampa dachowa z ostrzegawczym światłem koloru pomarańczowego oraz z napisem 

w kolorze niebieskim „WIK OPOLE” na białym podświetlanym polu. Rodzaj światła LED.  Lampa 

uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu zapłonu – sterowanie 

z kabiny kierowcy. W tylnej części zabudowy, 2 szt. lamp ostrzegawczych LED typu „kogut” 

zamontowane po lewej i prawej stronie pojazdu. 

10) Pachołki drogowe ostrzegawcze min. 6 szt. 

11) Dysze – 4szt. 

 

3.2  Część II  

3.2.1 MAX WYSOKOŚĆ POJAZDU: 3500 - 3600 mm 

3.2.2 Układ tłoczenia wody: 

1) Pompa wysokociśnieniowa w wykonaniu nurnikowym (nurniki ceramiczne) napędzana 

mechanicznie poprzez paski klinowe (wymagane jest ułatwione dojście do regulacji naciągu 

pasków klinowych). Regulacja naciągu pasków klinowych ma być realizowana poprzez ruchomy 

element zawierający łożysko (przesuwany wzdłużnie w szynie prowadzącej) z możliwością 

blokowania i naciągania poprzez śrubę regulacyjną. 

2) Maksymalna wydajność wody: 315 ÷ 330 l/min. 

3) Maksymalne ciśnienie robocze: 160 ÷ 200 bar. 

4) Pompa musi mieć możliwość utrzymania stałego niezmiennego maksymalnego ciśnienia przy 

maksymalnej wydajności (minimalne parametry to 160 bar przy wydajności 315 l/min). 

5) Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody. 

6) Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho z zabudowanym filtrem wody czystej na wlocie 

pompy. 

7) Sygnalizacja sygnałem optycznym i akustycznym braku wody w zbiorniku. System opróżniania 

instalacji wodnej z resztek wody – pneumatyczny. 

8) Zabezpieczenie pompy przed przeciążeniem. 

9) Sterowanie parametrami pompy ze skrzynki sterowniczej przy wykorzystaniu komunikacji CAN. 

10) Wyciszenie pompy poprzez jej obudowanie płytą z blachy aluminiowej wypełnionej specjalnym 

tworzywem dźwiękochłonnym. 

3.2.3  Bęben duży z wężem wysokociśnieniowym: 

1) Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego o średnicy Ø 1 cal (DN 25) i długości 240 m. 

2) Zabudowany w tylnej części samochodu, na hydraulicznie unoszonej pokrywie dennicy, 

umożliwiając pracę operatora za samochodem. 
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3) Napęd bębna hydrauliczny wyposażony w płynną regulację prędkości obrotowej w obydwu 

kierunkach, wyposażony w system automatycznego równego zwijania i rozwijania węża. 

4) Bęben uchylny co najmniej pod kątem 1800 w lewo  patrząc od tyłu pojazdu zamontowany na 

tej samej osi obrotu co ramię teleskopowe węża ssącego. Bęben wyposażony w elektroniczny 

licznik metrów. Nie dopuszcza się licznika mierzącego mechanicznie posuw węża. Licznik 

metrów ma być włączony do szyny CAN  tak aby było możliwe przejęcie liczonej ilości metrów 

przez system lokalizacji i monitoringu. System pomiaru ma być bezdotykowy w stosunku do 

węża.  

5) Wąż gumowy wysokociśnieniowy o średnicy Ø 1 cal (DN25) o ciśnieniu rozrywania będącym 

trzykrotnością ciśnienia roboczego i długości 160 m wzmocniony oplotem tekstylnym. 

6) Na bębnie w miejscu łatwo odczytywalnym przez obsługę urządzenia należy zamontować 

wyświetlacz elektronicznego licznika metrów. 

7) Reflektor roboczy zamontowany na dużym bębnie umożliwiający oświetlenie dna (kinety) w 

studni kanalizacyjnej, odporny na opady deszczu i dużą wilgotność powietrza. 

3.2.4 Bęben mały z wężem wysokociśnieniowym 

1) Zamontowany z tyłu po prawej stronie pojazdu. Napęd bębna hydrauliczny. 

2) Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego o średnicy Ø 1/2 cala (DN13)  

i długości 80 m. 

3) Wąż gumowy wysokociśnieniowy o średnicy Ø 1/2 cala (DN13) o ciśnieniu rozrywania będącym 

trzykrotnością ciśnienia roboczego i długości 80 m wzmocniony oplotem tekstylnym. 

4) Okucia węża wysokociśnieniowego Ø 1/2 cala z gwintem BSP. 

5) W wyposażeniu dodatkowy pistolet wysokociśnieniowy. 

3.2.5 Układ ssania: 

1) Wydajność pompy ssącej minimum 1600 m3/h, przy podciśnieniu 400 mbar. Pompa ssąca 

łopatkowa napędzana mechanicznie poprzez paski klinowe  wyposażona w chodnicę (wymagane 

jest ułatwione dojście do regulacji naciągu pasków klinowych). Regulacja naciągu pasków 

klinowych ma być realizowana poprzez ruchomy element zawierający łożysko (przesuwany 

wzdłużnie w szynie prowadzącej) z możliwością blokowania i naciągania poprzez śrubę 

regulacyjną. 

2) Max podciśnienie 0,9 bar. 

3) Max nadciśnienie 0,5 bar. 

4) Możliwość ssania ścieków i szlamów z głębokości min. 10 m od powierzchni terenu. 

5) Rura ssąca (na końcówce węża ssącego), cała armatura oraz wszystkie przewody rurowe ssące 

o średnicy wewnętrznej Ø 125 mm. 

6) Zasobnik na wąż ssący kasetowy  zakończony zintegrowanym ramieniem teleskopowym, 

uruchamianym z szafy sterowniczej . Oś obrotu ramienia ma być wspólna z osią obrotu bębna 

wysokociśnieniowego. Ramię ma mieć możliwość podnoszenia do góry o kąt co najmniej 30 

stopni. Punkt mocowania ramienia po lewej stronie zbiornika patrząc od tyłu samochodu. Ramię 

z wysięgnikiem teleskopowym wysuwane na co najmniej 3,85 m. i utrzymujące tą odległość od 

miejsca obrotu w zakresie 180 stopni. Nie dopuszcza się łamania ani innego systemu skracania 

lub wydłużania ramienia aniżeli teleskopowo. 
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7) Ramię teleskopowe musi mieć możliwość pracy w trybie samodzielnego obrotu. W trybie 

samodzielnego obrotu ramię teleskopowe obraca się o kąt 180 stopni, podnosi do góry o kąt 

min. 30 stopni od miejsca montażu i wysuwa teleskopowo o 1,9 m. a bęben wysokiego ciśnienia 

pozostaje nieruchomy w pozycji złożonej w taki sposób, że mimo odchylania ramienia 

teleskopowego nie następuje jakiekolwiek odchylanie bębna z wężem wysokiego ciśnienia. 

Ramię teleskopowe powinno się obracać za pomocą przekładni ślimakowej. 

8) Hydrauliczny napęd ramienia teleskopowego, zarówno w celu jego obrotu, podniesienia  i 

wysuwu teleskopowego. 

9) Długość węża ssącego zamontowanego na samochodzie musi zapewniać ssanie z głębokości 

min. 6 m od powierzchni terenu, bez stosowania przedłużek. 

10) W komplecie przedłużki o średnicy wewnętrznej takiej jak rura ssąca o długości 3,0 mb. 

w ilości 3 szt. przewożone w skrzyniach umieszczonych wzdłuż zbiornika. 

11) Wąż i przedłużki powinny być wykonane z tworzywa (np. gumy) zbrojonego drutem metalowym 

w sposób zabezpieczający przed spłaszczaniem na skutek podciśnienia lub przed rozerwaniem 

na skutek nadciśnienia. Koniec węża zamontowanego na samochodzie powinien mieć końcówkę 

typu PERROT. Przedłużki do węża powinny być zaopatrzone w komplet końcówek typu PERROT 

(męska i żeńska). 

12) Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów. 

13) Sterowanie parametrami pompy ze skrzynki sterowniczej przy wykorzystaniu komunikacji 

CAN. 

 

3.2.6 Zbiornik: 

1) Łączna pojemność robocza zbiornika dla wody używanej do czyszczenia i dla osadu powinna 

wynosić nie mniej niż 6 m3 i nie więcej niż 7 m3 (pojemność robocza jest to pojemność zbiornika 

pomniejszona o objętość wszystkich instalacji i urządzeń umieszczonych wewnątrz zbiornika). 

Materiał: stal. Pojemność zbiornika należy ustalić jako maksymalną możliwą osiągalną dla 

zadanych parametrów wysokości i długości pojazdu lecz nie mniejszą niż 6 m3 i nie większą 

aniżeli 7m3. 

2) Zbiornik całkowicie opróżniany z osadów za pomocą ruchomego tłoka. 

3) Ruchomy tłok wyposażony w dwie uszczelki z możliwością kontroli ciśnienia i dopompowania w 

razie konieczności powietrza na zewnątrz zbiornika. Ciśnienie w uszczelkach stałe lecz nie więcej 

niż 2 bary – nie dopuszcza się jakiejkolwiek regulacji ciśnienia w uszczelkach w związku z 

przemieszczaniem przegrody albo opróżnianiem zbiornika. Nie dopuszcza się rozwiązań 

przewidujących konieczność pokrywania lub smarowania wnętrza zbiornika w celu płynnego 

przesuwania tłoka. 

4) Regulacja pojemności poszczególnych części zbiornika za pomocą ruchomej przegrody. Podział 

zbiornika minimum na 2 różne ustawienia za pomocą ręcznych rygli. Blokowanie położenia 

ruchomej przegrody musi następować od wewnątrz zbiornika. 

5) Możliwość zrzutu cieczy nadosadowej. 

6) Możliwość spuszczania osadów przez dolny króciec Ø 125 mm zakończony złączem typu 

PERROT. 
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7) Zbiornik zamykany dennicą w tylnej części. Automatyczny, sterowany ze skrzynki sterującej 

centralny system ryglowania dennicy w oparciu o jeden siłownik. 

8) Dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika od – 0,9 bar do + 0,5 bar. 

9) Dennica tylna otwierana i zamykana hydraulicznie (otwieranie rygli możliwe tylko przy ciśnieniu 

atmosferycznym). 

10) Wskaźnik ilości osadu w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora w czasie 

czyszczenia kanalizacji. 

11) Wskaźnik ilości wody w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora w czasie 

czyszczenia kanalizacji. 

12) Fartuch wylotowy ze stali kwasoodpornej wystający poza obrys pojazdu, zabezpieczający przy 

spuście osadów ze zbiornika elementy konstrukcyjne podwozia i zabudowy przed zachlapaniem. 

3.2.7 Wymagania dodatkowe:  

1) System ogrzewania zimowego wyposażony w przepływowy ogrzewacz wody oraz pompę 

cyrkulacyjną tłoczącą wodę w obiegu zamkniętym przez duży i mały wąż wysokociśnieniowy, 

zapewniający pracę systemu przy temperaturze do minus 15 stopni C. 

2) Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza, co najmniej +40 

stopni C przy pełnym obciążeniu pompy ssącej i pompy wysokociśnieniowej. 

3) Części wirujące urządzenia zabezpieczone osłonami. 

4) Wszystkie funkcje opisane w języku polskim. 

5) Możliwość jednoczesnej pracy węża ciśnieniowego i węża ssącego, z jednoczesnym przesuwem 

tych węży, jak również pełna możliwość pracy jedynie ramienia na wąż ssący bez uruchamiania 

i obracania bębna na wąż wysokociśnieniowy; Zamawiający pod pojęciem obracania bębna 

rozumie zarówno ruch bębna wokół własnej osi (podczas nawijania  i rozwijania węża) jak i 

wychył bębna w zakresie 180 st. 

3.2.8 Wyposażenie dodatkowe: 

1) Imadło o minimalnej szerokości szczęk 120 mm przymocowane w tylnej części do ramy 

podwozia na ergonomicznej wysokości do pracy z poziomu terenu. 

2) Stanowisko do mycia rąk dla obsługi składające się z przepływowego ogrzewacza wody. 

3) Reflektor ledowy przenośmy zasilany z gniazda w szafie sterującej o min. mocy 25 W 

i napięciu 24V z kablem dł. min. 10 m. 

4) Minimum 1 zamykana skrzynia zabudowana wzdłuż zbiornika na całej długości (po prawej lub 

lewej stronie pojazdu) wykonana z materiału odpornego na korozję (np. ze stali 

kwasoodpornej lub aluminium). 

5) Rolka nastawna górno krawędziowa. 

6) Rolka dolno krawędziowa (typ. banan). 

3.2.9 Sterowanie: 

1) Urządzenia sterowane przez wyłączniki zabudowane w szafie. Możliwość sterowania 

urządzeniem z miejsca pracy operatora (w tylnej części pojazdu, w bezpośredniej bliskości 

dużego bębna). Sterowanie całością zabudowy ma się odbywać przez magistralę CAN. 

Zamawiający wymaga pełnego sterowania sekwencyjnego z użyciem magistrali CAN obiema 
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pompami (ssącą i wysokiego ciśnienia). Poprzez sterowanie sekwencyjne Zamawiający 

rozumie uruchomienie sekwencji funkcji przez naciśnięcie jednego przycisku np. naciśnięcie 

przycisku ssanie ma powodować obniżenie obrotów silnika, załączenie pompy ssącej, 

włączenie zaworu czterodrogowego w pozycję ssać i podniesienie obrotów silnika do wartości 

zadanej dla parametrów pompy ssącej. 

2) Szafa sterująca szczelna, zabezpieczona przed wilgocią, obudowa wykonana ze stali 

kwasoodpornej. Wyposażona w następujące urządzenia: kolorowy monitor LCD, manometr 

wysokociśnieniowy, manometr próżniowy, elektryczny obrotomierz prędkości obrotów silnika, 

regulacja obrotów silnika, manometr ciśnienia powietrza, zawór pneumatyczny, wyłącznik 

awaryjny, sterowanie pompy wysokociśnieniowej (załącz – wyłącz oraz jej regulacją), 

sterowanie pompy próżniowej (załącz – wyłącz oraz jej regulacją), sterowanie wysięgnikiem 

i zasobnikiem węża ssącego (ramieniem i kasetą). Wszystkie elektropneumatyczne 

i elektrohydrauliczne zawory z możliwością załączania również ręcznie, aby podczas zaniku 

napięcia istniała możliwość pracy urządzenia. Wszystkie dane dotyczące aktualnych 

parametrów pracy silnika i używanych urządzeń zabudowy mają być wyświetlane na 

czytelnym wyświetlaczu w języku polskim – wyświetlacz ma być zabudowany w szafie 

sterującej. System sterowania ma umożliwiać m.in. elektroniczną regulację obrotów silnika 

podwozia z poziomu skrzynki sterowniczej zabudowy, możliwość załączenia lub wyłączenia 

silnika podwozia poprzez przycisk na skrzynce sterowniczej zabudowy, możliwość włączenia 

bądź wyłączenia przystawki odbioru mocy poprzez przycisk na skrzynce sterowniczej 

zabudowy, informację na temat temperatury silnika podwozia wyświetlaną na wyświetlaczu 

zamontowanym w skrzynce sterującej zabudowy. System sterowania ma mieć możliwość 

adresowania do szyny CAN wszystkich błędów zgłoszonych przez komputer sterujący, które 

zostały skasowane przez obsługę, w celu ich archiwizacji i skompilowania do przyszłej aplikacji 

monitorującej pracę i eksploatację systemu. W szafie sterującej przewidzieć montaż gniazda 

napięciowego do zasilania przenośnego reflektora LEDowego. 

3) Bezprzewodowy zdalny pilot sterowania. Samochód należy wyposażyć w pilot zdalnego 

sterowania ze zdublowanymi podstawowymi funkcjami zabudowy tj.: zasadniczego węża 

wysokociśnieniowego, włączanie/wyłączanie pompy wysokociśnieniowej, płynna regulacja 

ciśnienia wody, związanymi z obsługą węża ssącego, włączanie/wyłączanie pompy 

próżniowej, sterowanie wysięgnikiem teleskopowym, funkcja START/STOP silnika podwozia, 

funkcja włącz-wyłącz przystawkę odbioru mocy, awaryjne wyłączanie zabudowy. Pilot 

zdalnego sterowania ma być wyposażony w wyświetlacz, na którym będą co najmniej 

dostępne następujące dane: obroty silnika podwozia, długość rozwiniętego węza 

wysokociśnieniowego, wartość ciśnienia pompy wysokociśnieniowej i wartość podciśnienia 

pompy ssącej. System pilota ma pracować w układzie równoległym w stosunku do sterowania 

podstawowego. Zamawiający nie dopuszcza funkcji w pilocie, które nie mają swojego 

odpowiednika w skrzynce sterującej. Sterowanie ma być naprzemienne co oznacza, że funkcja 

włączona w skrzynce może być wyłączona na pilocie i na odwrót – funkcja załączona na pilocie 

może być wyłączona ze skrzynki sterującej. Podstawową jednostką sterującą ma być skrzynka 

sterująca, a pilot bezprzewodowy ma tylko powtarzać określone funkcje. Sposób realizacji 

funkcji zabudowy uruchomionej z pilota albo ze skrzynki sterującej ma być taki sam. 
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4) System sterowania zabudową ma umożliwiać załączanie przystawki odbioru mocy bez 

konieczności załączania tej przystawki w kabinie kierowcy. 

5) Ładowarka (podłączana do instalacji elektrycznej podwozia) i dwa akumulatory do pilota 

zdalnego sterowania. 

POJAZD (PODWOZIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO) 

3.2.10 Parametry i wymagania: 

1) Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe rok produkcji 2021. Zarejestrowanie w 

Polsce pojazdu jako specjalnego, po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że spełnia warunki 

i wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 

2) Wersja samochodu 4x2 (z jedną osią napędową). Rozstaw pomiędzy pierwszą  

a druga osią max 3900 mm. 

3) Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy. 

4) Silnik wysokoprężny turbodoładowany z intercooler’em o mocy minimum 400 KM                  z 

układem ułatwiającym rozruch w niskich temperaturach– zastosowany układ wtryskowy 

paliwa typu COMMON RAIL. 

5) Zbiornik paliwa min. 300 litrów. Korek paliwa zamykany na kluczyk. 

6) Pionowy układ wydechowy. 

7) Rama podwozia o wytrzymałości dla pojazdów „komunalnych” – zgodnie z przeznaczeniem 

pojazdu. 

8) Elektryczny podgrzewacz paliwa w filtrze paliwa. 

9) Wstępny filtr paliwa. 

10) Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego. 

11) Tylny zderzak wysuwany hydraulicznie.  

12) Przedni zderzak stalowy ( typ budowlany).  

13) Zawieszenie pneumatyczne dla przedniej osi, tylnej osi napędowej. Podnoszenie  

i opuszczanie samochodu na miechach pneumatycznych sterowane z pilota  

z przewodem, zamontowanym w kabinie kierowcy. 

14) Przystawki odbioru mocy dobrane do wymogów technicznych zabudowy tj. umożliwiające 

łączne działanie ciągłe pomp wraz systemem odzysku wody na max. Parametrach. 

15) Mechanizm kierowniczy wspomagany hydraulicznie. 

16) Napęd na tylną oś. 

17) Sprzęgło sterowane hydraulicznie wspomagane pneumatycznie z samoczynnym 

kasowaniem luzu. 

18) Skrzynia biegów z przełożeniami dopasowanymi do mocy silnika całkowicie 

zsynchronizowana. 

19) Elektroniczny system hamowania.  

20) Hamulec silnikowy. 

21) Podwozie 2 osiowe zapewniające po dopuszczalnym napełnieniu zbiornika wodno-

osadowego nacisk na poszczególne osie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

22) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniej niż 18 ton. 

23) Kabina dzienna (tzw. średnia) 3 osobowa wyposażona w klimatyzację i radioodtwarzacz. 

24) Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera. 
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25) Ogrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie. 

26) Szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie. 

27) Siedzenie kierowcy – zawieszenie pneumatyczne, wraz z pasem bezpieczeństwa. 

28) Regulowana kolumna kierownicy. 

29) Siedzenia pasażerów wraz z pasami bezpieczeństwa. 

30) Siedzenia kierowcy i pasażerów wyposażone w pokrowce ochronne. 

31) Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów. 

32) Schowek w lewych i prawych drzwiach. 

33) Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika. 

34) Immobilizer. 

35) Mechaniczny wyłącznik główny prądu. 

36) Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego.  

37) Tachograf cyfrowy. 

38) Felgi i ogumienie dobrane do nośności osi. Opony do jazdy szosowej i terenowej na 

wszystkich osiach o nośności zwiększonej o 10 % dla zastosowania komunalnego. 

39) Fartuchy przeciwbłotne. 

40) Pełnowymiarowe koło zapasowe. 

41) Osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym podgrzewany. 

42) System przeciwblokowaniu kół ABS. 

43) System antypoślizgowy ASR. 

44) Komputer pokładowy. 

45) Hamulec pomocniczy.  

46) Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi. 

47) Zestaw narzędzi podstawowych do obsługi pojazdu. 

48) Halogenowe światła przeciwmgielne, przednie i tylne. 

49) Kamera cofania zintegrowana z samochodową fabryczną nawigacją GPS z monitorem w 

kabinie kierowcy. 

50) Światła ostrzegawcze ledowe na kabinie i tylnej części zabudowy, 2 szt. po lewej i prawej 

stronie pojazdu. 

51) Wymagania kolorystyczne: kabina kolor niebieski, nadbudowa specjalna niebieska, 

52) Zbiorniki zewnętrzne na paliwo, Adblue i inne zamykane na kluczyk. 

53) Silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 6. 

 

3.2.11 Wyposażenie dodatkowe: 

1) Gaśnica z atestem. 

2) Trójkąt ostrzegawczy. 

3) Apteczka samochodowa. 

4) Kamizelka odblaskowa szt. 3 

5) Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu. 

6) Kliny pod koła. 

7) Wąż długości 15 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej. 

8) Wskaźnik temperatury zewnętrznej. 
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9) Zespolona lampa dachowa z ostrzegawczym światłem koloru pomarańczowego oraz z 

napisem w kolorze niebieskim „WIK OPOLE” na białym podświetlanym polu. Rodzaj światła 

LED.  Lampa uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu 

zapłonu – sterowanie z kabiny kierowcy. W tylnej części zabudowy, 2 szt. lamp 

ostrzegawczych LED typu „kogut” zamontowane po lewej i prawej stronie pojazdu. 

10) Pachołki drogowe ostrzegawcze min. 6 szt. 

11) Dysze – 4szt. 

 
Dotyczy części I i części II  
 
4. Po wykonaniu i skompletowaniu wszystkich części urządzenia łącznie ze zbiornikiem, urządzenie to 

zostanie w stanie surowym zabudowane na samochodzie w celu przeprowadzenia kontroli próbnej 

funkcjonowania wszystkich podzespołów, a następnie zdemontowane. Wszystkie części i podzespoły 

zostają oczyszczone metodą piaskową i pomalowane pięcioma warstwami lakieru w specjalistycznej 

komorze lakierniczej. 

5. Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia maksymalnie trzech przedstawicieli do kontroli 

próbnej u producenta.  

6. Podczas kontroli próbnej obecność przedstawicieli Zamawiającego jest warunkiem koniecznym. Uwagi 

i zastrzeżenia Zamawiającego winny być uwzględnione przez producenta Samochodów 

specjalistycznych. 

7. Samochód specjalistyczny należy dostarczyć wraz z zestawem płynów eksploatacyjnych oraz 

harmonogramem wymiany tych płynów w samochodzie będącym przedmiotem umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru nad montażem w pojeździe sterownika GPS systemu 

lokalizacji pojazdów oraz sondy paliwa będących własnością Zamawiającego, którego dokona 

przedstawiciel producenta tegoż sterownika w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie będzie 

ponosił żadnych kosztów związanych z tym nadzorem. Montaż sterownika nie wpłynie na warunki 

gwarancji udzielone na pojazd.  

9. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 

pojazdu specjalistycznego na swój koszt. 

10. Miejsce realizacji: 

1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: siedziby Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

przy ul. Oleskiej 64, 45-221 Opole.  

2) Szkolenie pracowników odbędzie się w miejscu dostawy. 

3) Wykonawca wskaże miejsce punktu serwisowego podwozia samochodu specjalistycznego w formularzu 

oferty (odległość autoryzowanego punktu serwisowego od siedziby Zamawiającego nie może być 

większa niż 20 km). 

 

II. Przedmiotowe środki dowodowe, które należy dołączyć do oferty dotyczy cz. I i cz. II : 

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia potwierdzające, że przedmiot 

zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

1) Formularz specyfikacji technicznej oferowanego samochodu specjalistycznego- wzór stanowi załącznik 

nr 9 do IDW.  
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2) Dokumenty zawierające opis parametrów stanowiących przedmiot zamówienia: nazwę producenta 

urządzenia, typ, model oraz inne elementy. Wskazane parametry mają pozwolić na jednoznaczną 

identyfikację zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego zgodności z parametrami technicznymi 

zawartymi w OPZ.  

 

III. Dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty dotyczy cz. I i cz. II. 

1. Wzór umowy leasingu, który będzie zawierał Istotne Postanowienia Umowy Zamawiającego.  

2. Harmonogram szczegółowy spłat rat leasingowych (część kapitałowa i odsetkowa).  

3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu mobilnego serwisu gwarancyjnego- w Formularzu oferty.  

4. Oświadczenie Wykonawcy, że autoryzowany punkt serwisowy dla nadwozia samochodu 

specjalistycznego znajduje się w promieniu 20 km od siedziby Zamawiającego- w Formularzu oferty.  

 

IV. Dokumenty, które należy dostarczyć wraz z dostawą pojazdu specjalistycznego 

wymienione zostały w części III SWZ- IPU. 

 

V. Termin realizacji zamówienia dotyczy cz. I i cz. II : 

1) Termin dostawy samochodu specjalistycznego do siedziby Zamawiającego do 9 miesięcy od daty 

zawarcia umowy (wartość oceniania).  

2) Usługa leasingu: 48 miesięcy (47 rat oraz opłata za wykup przedmiotu leasingu) od dnia 

protokolarnego odbioru pojazdu.  

 

VI. Termin gwarancji i rękojmi dotyczy cz. I i cz. II : 

1. Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność.  

2. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na skompletowany samochód specjalistyczny na okres 36 

miesięcy z kontraktem obsługowym w okresie gwarancji z nieodpłatnymi obsługami (przewidywany 

roczny przebieg 50 000 km). Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce 

oddzielnie dla podwozia i zabudowy. 

3. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy. 

4. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony (bez zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego) protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zapewni mobilny serwis gwarancyjny- oświadczenie Wykonawcy w Formularzu oferty.  

6. Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji i rękojmi określone zostały w cz. III SWZ - Istotne 

Postanowienia Umowy. 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny dotyczy cz. I i cz. II : 

1.Cena ofertowa rozumiana jako całkowita cena brutto zawierająca wszystkie koszty wykonania pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności:  
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1)Całkowity koszt wykonania, montażu i dostawy pojazdu, 

2) Podatki, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

3) Całkowite koszty związane z realizacją szkolenia i doradztwa technicznego dla pracowników 

Zamawiającego, 

4) Koszty dostarczenia pojazdu na miejsce dostawy i ubezpieczenia na czas transportu; 

5)Koszty testowych uruchomień pojazdu  oraz przeprowadzenia szkolenia; 

6)Koszty związane z udzieloną gwarancją i rękojmią; 

7) Koszty związane z wykonaniem pozostałych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy 

i/lub umowy leasingu, 

8) Cła, podatki oraz inne opłaty celne wynikające z dokonania ostatecznej odprawy celnej – 

dotyczy tych elementów wchodzących w skład pojazdu, które są sprowadzane 

z zagranicy/spoza UE. 

9)Zyski, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe czynniki cenotwórcze. 

10) Całkowity koszt leasingu tj. wszystkich rat leasingowych (47 rat leasingowych- 

wyszczególnionych na część kapitałową i odsetkową oraz opłata za wykup pojazdu do 1% ceny 

brutto przedmiotu leasingu), przy czym wszystkie raty leasingowe winny zawierać koszty 

związane z realizacją umowy leasingu w szczególności, tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, 

transport do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników itp. - w części kapitałowej, koszty 

leasingu powinny uwzględniać również: 

- brak opłaty wstępnej,  

- oprocentowanie zmienne w okresie leasingowania WIBOR – 1M,  

- wartość wykupu: do 1 % ceny brutto przedmiotu leasingu,  

- raty leasingowe oraz dodatkowe koszty leasingu, 

- brak dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego (niedobieg km lub mth.), 

2. Oferowaną cenę za całość zamówienia należy wyliczyć w oparciu o dane z OPZ, jego zakres oraz 

wszelkie inne okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację zamówienia, a także koszty związane 

z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa, w tym koszty należnego podatku 

od towarów i usług VAT oraz koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów itp. Wykonawca 

pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia OC, AC, oraz 

NNW, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 

4. Propozycję ceny należy podać  w „Formularzu oferty”. 

5. Zamawiający nie będzie ponosił opłat za niestandardową obsługę umowy wynikającą z tabeli opłat i 

prowizji lub innego dokumentu o podobnym charakterze. 

6. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych [PLN]. 

8. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca 
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wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

W okolicznościach, o których mowa powyżej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

10. Całkowita cena ofertowa brutto stanowi cenę porównawczą, służącą do wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

 

VIII. Zasady rozliczeń dotyczy cz. I i cz. II : 

1. Wysokość i terminy płatności rat leasingowych określone będą w załączniku do umowy lub umowy 

leasingu. 

2. Raty leasingowe będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Leasingodawcy, w terminach 

określonych w załączniku do umowy lub umowy leasingu. 

 

  


