
Załącznik nr 6 do SWZ 

 

„Zakup samochodu do odbierania odpadów dla Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie” 

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego trzyosiowego używanego pojazdu do 

odbierania odpadów- śmieciarki, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016 r. 

Przebieg dostarczonego pojazdu nie może być większy niż 140 000 km, musi spełniać 

normę Euro 6 w zakresie emisji spalin. Pojazd musi posiadać automatyczną skrzynię 

biegów.  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdu do siedziby zamawiającego 48-120 

Baborów, ul. Krakowska 1.  

2.  Osoba do kontaktu: Waldemar Wiesner, 77 403 69 66 wew. 22 

3. Zamawiający wymaga: 

a) Wskazane - pojazd zarejestrowany w Polsce , co najmniej miękki dowód na dzień 

protokolarnego odbioru lub Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet 

dokumentów do rejestracji pojazdu. 

b) Udzielenia przez Wykonawcę na cały pojazd gwarancji  minimum 3 miesięcy bez limitu 

kilometrów od daty protokolarnego odbioru pojazdu bez uwag - w cenie oferty.  

       c)  Zapasowy komplet kluczy. 

 d)  Ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu pojazd- 

śmieciarka narażona będzie na czynniki pogodowe spotykane w  polskiej strefie 

klimatycznej, a co za tym idzie Wykonawca winien oferować pojazd, którego producent 

nie zabrania takiego sposobu eksploatacji i garażowania. 

4. Szczegółowy opis techniczny  przedmiotu zamówienia : 

a) Typ pojazdu: śmieciarka  

b) Podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej 26t 

c) Liczba miejsc siedzących: 3 

d) Rok budowy min. 2016, 

e) Przebieg max. 140 000 km, 

f) Liczba osi: 3, liczba kół: 8 

g) Automatyczna skrzynia biegów 

h) Rozstaw osi pojazdu maksymalnie  3,5m + 1,35m, 



i) Zawieszenie pojazdu: przód pneumatyczne, tył druga oś: pneumatyczne, tył trzecia 

oś: peumatyczne podnoszona skrętna  

j) Największy dopuszczalny nacisk osi: 8000/19 000 kg 

k) Ogumienie  315/80R22,5 

l) pojemność silnika min 7600 cm3 

m) Norma emisji spalin min EURO 6, 

n) Rodzaj paliwa: diesel  

o) Blokada mostu  

Wyposażenie dodatkowe: 

a) Radio 

b) Elektryczne szyby 

c) Klimatyzacja  

d) Fotel kierowcy pneumatyczny  

e) Lusterka elektryczne podgrzewane 

f) Szyberdach i osłona przeciwsłoneczna przyciemniana  

g) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera 

h) Kierownica regulowana w co najmniej dwóch płaszczyznach  

i) Centralny zamek 

j) ABS 

k) Hamulec górski  

l) Tachograf 

m) Tempomat  

n) Ogranicznik prędkości  

o) Kamera cofania  

p) Odłącznik masy  

q) Podnoszenie kabiny ręcznie  

r) Zewnętrzna skrzynka narzędziowa  

s) Powłoka lakiernicza zabudowy  po renowacji  

t) Powłoka lakiernicza podwozia po renowacji 

Zamawiający wymaga aby pojazd był w pełni sprawny, gotowy do używania po dostarczeniu  

 

Warunki techniczne zabudowy:  



a) Długość zabudowy z urządzeniem zsypowym: max 7200 mm 

b) 1 komora o pojemności min. 20 m3 

c) Możliwość opróżniania pojemników od pojemności 60 L do 1100 L  

d) Mechanizm zagęszczający odpady liniowo- płytowy  

e) Szerokość wrzutu: min. 2100 mm 

f) Wyposażenie w łapy do opróżniania pojemników 1100 L  

g) Spust do odprowadzania odcieków z odwłoka z zaworem kulowym 

h) Drzwi rewizyjne zabudowy  

i) Dwa stopnie dla ładowaczy  

j) Zabudowa wyposażona w wyciągarkę dla kontenerów  

k) Prędkości podnoszenia wrzutu pojemników sterowana poprzez joystick 

proporcjonalnie  

Sterowanie funkcjami zabudowy w kabinie kierowcy:  

a) Włącznik zabudowy  

b) Płyta wypychająca  

c) Włącznik oświetlenia  

d) Podnoszenie odwłoka  

 

Kolory:  

Kabina kolor: zielony  

Kolor zabudowy: zielony 

 

Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w Adblue.  

 

Zamawiający dopuszcza jedynie pojazd bez obciążeń finansowych.  

Dodatkowe wymagania:  

a) Instalacja elektryczna – sprawna,  

b) Układ pneumatyczny –  sprawny, 

c) Układ hamulcowy - sprawny, 

d) Sprzęgło – sprawne,  

e) Układ wydechowy – szczelny,  

 



Przed podpisaniem umowy zamawiający zastrzega sobie możliwość oględzin pojazdu w celu 

stwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą, na koszt 

dostawcy. 

 

 

 


