
  Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Pojazd fabrycznie nowy pochodzący z produkcji seryjnej. 

2) Rok produkcji 2019. 

3) Silnik o mocy 140 – 160 KM chłodzony cieczą. 

4) Silnik Euro 6. 

5) Pojemność 4 300 – 4 700 cm3. 

6) Paliwo - olej napędowy. 

7) Napęd na tylną oś. 

8) Dwie osie skrętne – w trybie pracy i w trybie przejazdowym. 

9) Koła pojedyncze. 

10) Koło zapasowe pełnowymiarowe. 

11) Napęd hydrostatyczny z możliwością pracy w trybie roboczym i trybie przejazdowym. 

12) Prędkość robocza od 0 – do 16 km/h. 

13) Prędkość przejazdowa 25 - 50 kmh. 

14) Pojazd wyposażony w oświetlenie zgodne z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym. 

15) Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze. 

16) Pojazd wyposażony w wyświetlacz wskazujący min. prędkość jazdy, godziny pracy, ilość 

km, ilość mtg. 

17) Lusterka boczne i wsteczne podgrzewane. 

18) Światła ledowe, zamontowane z tyłu kabiny. 

19) Kabina kierowcy min. dwuosobowa. 

20) Ogrzewanie oraz klimatyzacja kabiny kierowcy. 

21) Drzwi z lewej i prawej strony kabiny. 

22) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym. 

23) Kierownica po prawej stronie. 

24) Regulowana kolumna kierownicy. 

25) Długość pojazdu z dwiema szczotkami montowanymi z przodu pojazdu max 5 500 mm. 

26) Wysokość pojazdu z osprzętem max 2 900 mm. 

27) Elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie. 

28) Hamulce hydrauliczne. 

29) Hamulec postojowy. 

30) Zbiornik paliwa min. 110 l. 

31) Kolor biały. 

32) Sterowanie wszystkimi funkcjami osprzętu z kabiny kierowcy. 

33) Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności netto min. 3 800 l z 

hydraulicznym wywrotem. 

34) Agregat ssący o szerokości min. 850 mm umieszczony przed przednią osią, 

hydraulicznie podnoszony i opuszczany wraz z płynną regulacją do zbierania dużych 

przedmiotów. 
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35) Turbina ssąca napędzana silnikiem hydraulicznym. 

36) Kanał ssący nierdzewny o średnicy min 220 mm. 

37) Dwie pchane szczotki talerzowe o średnicy min. 850 mm napędzane hydraulicznie z 

płynną regulacją obrotów, kąta pochylenia, położenie i docisku do podłoża. 

38) Możliwość zamontowania trzeciej szczotki o średnicy min. 850 mm. na 

wysięgniku z możliwością zamiatania prawej lub lewej strony. 

39) System zraszania strefy zamiatania. 

40) Zbiornik na wodę czystą min. 750 l. 

41) System recyrkulacji wody brudnej. 

42) Zawór do spuszczania wody z układu. 

43) Centralne smarowanie zamiatarki. 

44) Kamera wideo zamontowana z tyłu pojazdu. 

45) Gaśnica min. 4 kg. 

46) Podnośnik hydrauliczny min. 10 ton. 

47) Klucz do odkręcania kół. 

48) Tablica wyróżnikowa oznaczająca przewóz odpadów w przedniej części pojazdu. 

 

2. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu pogwarancyjnego: 

2.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy udzielili zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji 

producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące ewentualnie, Wykonawca na dostarczoną zamiatarkę 

zapewnia  udzielenie gwarancji producenta na co najmniej24 miesiące. 

2.2. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, w związku z tym, im dłuższy okres gwarancji 

zaproponuje wykonawca, tym więcej punktów uzyska jego oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w SIWZ. 

2.3. Z zastrzeżeniem wymagania z punktu 2.1 Zamawiający wymaga, co najmniej następujących warunków 

gwarancji, zawartych w oświadczeniu gwarancyjnym utrwalonym na papierze lub innym trwałym  

nośniku (dokument gwarancyjny): 

1) Gwarancja winna określać obowiązki Gwaranta i uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy w 

okresie gwarancji: 

a) wykonany przedmiot Umowy nie będzie posiadał właściwości zgodnych z Umową, Dokumentacją  

i uzgodnieniami Stron w toku wykonania Umowy, stanowiącymi podstawy wykonania przedmiotu 

Umowy oraz jego przeznaczeniem i celem oznaczonym w Umowie (gwarancja co do właściwości 

przedmiotu Umowy); 

b) ujawnią się wady fizyczne wykonanego przedmiotu Umowy (gwarancja jakości przedmiotu 

Umowy). 

2) Określone w dokumencie gwarancyjnym obowiązki gwaranta winny w szczególności polegać na:  

a) zobowiązaniu do wykonywania przez gwaranta w okresie gwarancji napraw gwarancyjnych 

przez serwis mobilny gwaranta, polegających na nieodpłatnym przywróceniu właściwości oraz 

usunięciu wad fizycznych przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego (Zgłoszenie Reklamacyjne); 

b) gwarant zapewni czas dojazdu serwisu mobilnego i rozpoczęcia naprawy nie dłuższy niż 2 dni 

od momentu przesłania Zgłoszenia Reklamacyjnego drogą elektroniczną; 

c) jeżeli naprawa będzie wymagała dostarczenia pojazdu naprawianego do miejsca wskazanego 
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przez gwaranta, transport pojazdu naprawianego do tego miejsca i transportu do siedziby 

zamawiającego zapewni na swój koszt gwarant; 

d) w przypadku nieusunięcia wady w terminie 4 dni od momentu przesłania Zgłoszenia 

Reklamacyjnego gwarant udostępni zamawiającemu na swój koszt pojazd zastępczy 

o parametrach podobnych do pojazdu będącego w naprawie; przez parametry podobne należy 

rozumieć parametry w zakresie +/- 25% od parametrów pojazdu naprawianego. 

e) w przypadku wystąpienia nie dających się usunąć wad uniemożliwiających użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i celem oznaczonym w Umowie, 

Zamawiający według swojego wyboru będzie uprawniony do żądania wymiany przedmiotu 

zamówienia na wolny od wad, albo odstąpienia od Umowy, z zachowaniem roszczeń 

o naprawienie przez Wykonawcę szkody, 

f) jeżeli warunki gwarancji będą przewidywały wykonywanie w okresie gwarancji obowiązkowych 

przeglądów technicznych zamiatarki, gwarant będzie zobowiązany do wykonywania takich 

przeglądów na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, 

g) świadczenia z tytułu gwarancji producenta muszą być realizowane bezpośrednio przez 

Wykonawcę albo przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. 

 

3. Pozostałe wymagania zamawiającego: 

1) Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia 

wraz ze zdjęciem 

2) Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanej 

zamiatarki na terenie RP. 

3) Wykonawca w dniu przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest 

dostarczyć wszystkie dokumenty dopuszczające zamiatarkę do ruchu po drogach publicznych 

zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym. 

4) Wykonawca w dniu przekazania pojazdu przekaże zamawiającemu dodatkowo: 

a) instrukcję obsługi w jęz. polskim, 

b) katalog części zamiennych w formie obrazkowo – numerycznej, 

c) harmonogramu przeglądów podwozia i zabudowy, 

d) dokument gwarancyjny 

5) Wykonawca w ramach zamówienia przeszkoli nieodpłatnie, co najmniej 2 operatorów 

w zakresie obsługi i eksploatacji zamiatarki oraz wystawi dokument potwierdzający 

udział pracowników zamawiającego w szkoleniu. Listę pracowników zamawiający 

przekaże wykonawcy najpóźniej w dniu szkolenia. 

 

 

 


