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SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMIATARKA SAMOJEZDNA PRZEGUBOWA  Z DODATKOWYM OSPRZĘTEM–

POJAZD  FABRYCZNIE  NOWY ROK PRODUKCJI 2018

Nazwa producenta: ………………………………………………………………………………..

Model/numer katalogowy: ………………………………………………………………………...

Lp
.

Parametry techniczne wymagane
Potwierdzenie

spełnienia
warunku (tak/nie)

1 Funkcja zamiatarki odsysającej

2 Podwozie przegubowe, czterokołowe, sterowane hydraulicznie

3 Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła

4 Prędkość transportowa co najmniej 20 km/h

5 Hamulce hydrostatyczne

6 Hamulec postojowy mechaniczny

7 Silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 32 KM

8 Emisja spalin nie przekraczająca aktualnie obowiązujących norm

9 Pojemność zbiornika na paliwo min. 32 litry

10 Pojazd wyposażony w oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego

11 Szerokość pojazdu max. 120 cm

12 Wysokość pojazdu max. 200 cm

13 Nacisk na oś dopuszczalny 1500 kg

14 Dopuszczalna masa całkowita 2200 kg

15 Kolor zabudowy dowolny

16 Ssawa konstrukcyjnie chroniona przed kolizją



17 Kanał ssący umożliwiający demontaż bez użycia narzędzi

18 Zespół co najmniej 2 aktywnych szczotek

19 Dodatkowa szczotka do usuwania chwastów

20 Szerokość zamiatania płynnie od 100 cm do co najmniej 200 cm

21 Zbiornik na wodę minimum 150 litrów

22 Dysze zraszające na każdej szczotce, zraszanie kanału ssącego

23 Zbiornik na zmiotki o pojemności minimum 400 litrów

24 Regulacja docisku szczotek z kabiny operatora

25
Jednoosobowa kabina osadzona na elementach amortyzujących, 
przeszklona zamknięta, klimatyzowana, ogrzewana z wygodnym 
siedzeniem dla kierowcy

26 Regulowana kolumna kierownicy

27 Sygnalizator świetlny na dachu kabiny

28 Radioodtwarzacz w kabinie

29
Dodatkowa elastyczna rura ssąca o długości minimum 3500 mm, 

umożliwiająca swobodne zasysanie nieczystości w okolicy pojazdu

30

Urządzenie wyposażone w zintegrowane urządzenie wysokociśnieniowe z 

dyszą pistoletową służącą do mycia maszyny i innych prac 

oczyszczających w tym do mycia pojemników, ławek i koszy

31

Możliwość łatwego montażu (bez użycia narzędzi) na urządzeniu 

dodatkowego osprzętu zwiększającego jego funkcjonalność – szybkozłącza

hydrauliczne, wodne, elektryczna

32 Wewnętrzny promień skrętu max. 80 cm

33
Możliwość wysypywania zmiotek do kontenera o wysokości minimum  

135 cm

34 Pług lemieszowy łamany typu V o szerokości co najmniej 115 cm

35
Szczotka walcowa o ukośnym ułożeniu włosa z osłoną o szerokości 
roboczej co najmniej 130 cm

36
Posypywarka silosowa materiału uszorstniającego o pojemności co 
najmniej 200 l i szerokość rozrzutu regulowanej od 100 cm do 200 cm

37
Dostarczenie w dniu dostawy wszystkich dokumentów wymaganych 
obowiązującymi przepisami prawa dokumentów dopuszczających pojazd 
wraz z osprzętem do ruchu po drogach publicznych

38
Instrukcja obsługi w języku polskim, karta lub książka gwarancyjna w 
języku polskim



39
Dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych 

i pogwarancyjnych

40
Przeprowadzenie na koszt Wykonawcy szkolenia wyznaczonych 
pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego i bezpiecznego 
eksploatowania maszyny

41 Minimalny okres gwarancji 24 miesiące

42

Przeglądy oraz ewentualne naprawy gwarancyjne będą wykonywane w 
siedzibie Zamawiającego. W przypadku usterek gwarancyjnych 
niemożliwych do usunięcia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do bezpłatnego transportu pojazdu do i ze swojego 
serwisu

43
Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 60 miesięcy 
od zakończenia gwarancji

44
Maksymalny czas reakcji serwisowej 60 godzin  od momentu pisemnego 
zgłoszenia usterki, maksymalny czas usunięcia usterki od momentu 
zgłoszenia 10 dni roboczych


