
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
Dostawa fabrycznie nowego  pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka  do odbioru 
odpadów segregowanych, w tym „BIO” z pojemników 120 do 1100 l o pojemności 
zbiornika na odpady 7-8 m³, o DMC do 7,5 t, zasilanego gazem ziemnym CNG  
 
  
I. Wymagania minimalne dla podwozia samochodu ciężarowego: 

1. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2020 
2. Moc silnika 130 – 140 KM 
3. Silnik zasilany gazem ziemnym CNG 
4. Minimalna pojemność butli na gaz – 190 l 
5. Złącze CNG-standard EU 
6. Norma  spalin CNG EURO VI D 
7. Pojemność silnika do 3000 cm³ 
8. Skrzynia biegów manualna, 6-cio biegowa 
9. Przystawka odbioru mocy  
10. Dodatkowy czujnik PTO (położenie skrzyni biegów i załączanie hamulca postojowego) 
11. Podwozie pojazdu: DMC 7 do 7,5 t 
12. Konfiguracja osi 4 x 2 
13. Rozstaw osi 3500 - 3800 mm 
14. Zawieszenie mechaniczne, resory tylne wielopiórowe, dwustopniowe 
15. Blokada tylnego mostu 
16. Ogranicznik prędkości 90 km/h 
17. Układ hamowania awaryjnego 
18. Układ stabilizujący tor jazdy 
19. Fartuchy przeciwbłotne tylnej i przedniej osi 
20. Tachograf cyfrowy 
21. Sygnał dźwiękowy cofania 
22. Koło zapasowe, kliny pod koła 
23. Kabina pojedyncza, trzyosobowa 
24. Poduszka powietrzna kierowcy 
25. Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją 
26. Uchwyty wejściowe po obu stronach kabiny 
27. Kolor kabiny – biały 
28. Światła do jazdy dziennej 
29. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 
30. Półka nad przednią szybą 
31. Osłona stalowa chłodnicy i miski olejowej 
32. Złącze do zabudowy stopień II, CAN Open (dodatkowe funkcje + złącze do CAN 

zabudowy) 
33. Homologacja ciężarowa, kategorii N 

 
 



 
II. Wymagania minimalne dla zabudowy:  

1. Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji: 2020 
2. Zabudowa śmieciarki o poj. zbiornika min. 7 m³ (max 8 m³) z prasą zagęszczającą 

wyposażoną w tylny aparat zasypowy do opróżniania pojemników od 120 do 1100 l, 
zgodnych z normą EN 840 

3. Szerokość zabudowy do 2000 mm 
4. Długość zabudowy do 3800 mm 
5. Wysokość zabudowy od podłoża do 2600 mm 
6. Stopień zgniotu odpadów 3:1 
7. Automatyczny i ręczny tryb pracy płyty prasy 
8. Zbiornik opróżniany poprzez wywrot pod kątem 90 stopni zabezpieczony systemem 

stabilizacji poprzez podpory hydrauliczne 
9. Zawór kulowy do systemu odpływowego 
10. Urządzenie zasypowe wzmocnione o udźwigu min. 500 kg wyposażone dodatkowo w dwa 

ramiona do opróżniania pojemników 1100 l zgodnych z normą EN 840 
11. Lampa robocza LED 
12. Lampa ostrzegawcza (kogut) 2 szt. – zabudowa i nad kabiną 
13. Zbiornik na wodę z dozownikiem mydła do mycia rąk 
14. Uchwyty na miotłę i łopatę 
15. Centralne smarowanie zabudowy śmieciarki 
16. Kolor zabudowy -niebieski RAL 5015 
17. Zbiornik wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie np. Fe 510 
18. Zbiornik na odpady wykonany w wersji szczelnej, umożliwiający odbiór i transport 

odpadów mokrych (np. BIO)  
19. Wideorejestrator z monitorem umożliwiającym podział obrazu z kamery przedniej i tylnej,              

zamontowany w pojeździe, o parametrach :  kamera tylna z funkcją kamery cofania po włączeniu wstecznego biegu  preferowana rozdzielczość kamer min. HD 1920/1080 pikseli  kąt widzenia kamery przedniej min. 150 stopni  kąt widzenia kamery tylnej min. 120 stopni (wodoodporna)  karta pamięci wideorejestratora z możliwością nagrywania podczas jazdy pojazdu            
przez min. 24 godziny 

20. Długość całkowita wraz z podwoziem do 6600 mm 
21. Zabudowa wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normą EN 1501 oraz CE 
22. Ładowność min. 2500 kg 

 
III. Pozostałe wymagania: 

1. Serwis stacjonarny podwozia zlokalizowany na terenie kraju w odległości do 100 km                
od siedziby Zamawiającego 

2. Serwis mobilny zabudowy z czasem reakcji do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii, 
serwis stacjonarny na terenie kraju 

3. Wykonawca dostarczy pojazd do Działu Eksploatacji Zamawiającego przy                                 
ul. Cegielnianej 2, 37-700 Przemyśl w maksymalnym terminie do 105 dni od daty zawarcia 
umowy. Wykonawca ma możliwość zaoferowania krótszego terminu realizacji zamówienia, 
za co otrzyma dodatkowe punkty. 

4. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem dokumenty umożliwiające jego rejestrację, w tym:   książka pojazdu,    dokumenty homologacyjne niezbędne do zarejestrowania kompletnego pojazdu, w tym  
świadectwo homologacji, 



 dokumentacja TDT na butle gazowe,  instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim,   książka gwarancyjna dot. pojazdu i zabudowy w języku polskim,   katalog części zamiennych dot. podwozia i zabudowy,    instrukcja obsługi dot. podwozia i zabudowy w języku polskim. 
5. Wykonawca udziela na dostarczony pojazd  gwarancji jakości odpowiednio na:  

1) podwozie (bez limitu kilometrów) - 24 miesiące,  
2) zabudowę – 36 miesięcy,  
- liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

6. Wykonawca przeszkoli w miejscu odbioru pojazdu wyznaczonych przez Zamawiającego 
pracowników w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji pojazdu 

7. Wykonawca udziela zgodę na montaż na pojeździe w trakcie trwania gwarancji systemu 
monitorującego (GPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


