
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej, 

produkowanej seryjnie zamiatarki chodnikowej dla Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych sp. z o.o. w Zawierciu 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 
wykupu fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie zamiatarki chodnikowej dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Zawierciu o parametrach nie 
gorszych niż: 

1) Rok produkcji – 2019; 

2) Konstrukcja przegubowa; 

3) Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody; 

4) Dopuszczalna masa całkowita do 2,5 tony; 

5) Zbiornik paliwa min. 40 l; 

6) Silnik spalinowy 3 cylindrowy, chłodzony cieczą moc minimalna 25 kW; 

7) Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji; 

8) Minimalna prędkość transportowa 20 km/h; 

9) Napęd hydrostatyczny na 4 koła; 

10) Długość całkowita maksymalnie 3900 mm; 

11) Szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1100 mm; 

12) Wysokość pojazdu maksymalnie 2000 mm; 

13) Rozmiar opon min. 12 cali; 

14) Rozstaw osi maksymalnie 1300 mm; 

15) Zbiornik wody czystej minimum 150 l; 

16) Ładowność zbiornika zamiatarki co najmniej 400 kg; 

17) Zbiornik na nieczystości minimum 400 litrów pojemności użytkowej zgodnie z normą 

PN-EN 15429 lub równoważną; 

18) Zespół zamiatający dwu szczotkowy – szerokość zamiatania min. 150 cm sterowana 

z kabiny operatora, szczotki zamiatające mieszane (syntetyczne ze stalą) z 

możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej; 

19) Kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel umieszczony centralnie, ogrzewana 

i klimatyzowana, drzwi po obu stronach kabiny, składana lusterka boczne; 

20) Lampa i akustyczny sygnał cofania; 

21) Ręczny wąż ssawny o średnicy minimum 100 mm i długości minimum 3m; 

22) Myjka wysokociśnieniowa; 

23) Dodatkowa pompa hydrauliczna do podnoszenia zbiornika w czasie awarii; 

24) Emisja spalin co najmniej etap III a; 

25) Kanał ssący o średnicy nie większej niż 170 mm; 

26) Poziom hałasu urządzenia maksymalnie 80 db; 

27) Certyfikat EUnited PM 2,5 i PM 10 lub równoważny dokument dotyczący emisji pyłów 

PM 10 i PM 2,5. 

 
2. Zamiatarka musi posiadać homologacje umożliwiającą poruszanie się pojazdu po drogach 

publicznych. 



 
 

3. Zamiatarka musi być przystosowana do współpracy z dostarczonym przez Wykonawcę, 
produkowanym seryjnie osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych, 
osprzęt z hydraulicznym przestawieniem bocznym tj.: zamiatarka walcowa doczepiana w 
systemie szybkiej zmiany o szerokości 150 cm posiadająca hydrauliczną regulację boczną 
oraz osłonę gumową. 
 

4. Informacje dodatkowe: 
1) Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienie oraz nie wnosi przedpłat 

na poczet realizowanej dostawy; 

2) Wykonawca musi posiadać autoryzacje producenta w zakresie sprzedaży i serwisu 

oferowanej zamiatarki na terenie RP; 

3) Odległość autoryzowanego serwisu od zamawiającego nie większa niż 100 km lub 

wielofunkcyjny serwis mobilny; 

4) Reakcja serwisu gwarancyjnego do 72 h od momentu zgłoszenia; 

5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu 

zamówienia: 

a) instrukcję obsługi w języku polskim; 
b) katalog części zamiennych w formie obrazkowo – numerycznej jako katalog 

książkowy bądź w formie elektronicznej, na nośniku cyfrowym lub na portalu 
Sprzedawcy; 

c) dokument gwarancji zgodny z niniejszą umową; 
d) certyfikat dotyczący emisji pyłów PM 10 i PM 2,5; 
e) deklaracja zgodności CE. 

6) W dniu odbioru Wykonawca przeprowadzi szkolenie kierowców i pracowników obsługi 

(4 pracowników Zamawiającego) z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz 

zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosowanych 

certyfikatów (zaświadczeń), a także przy dokonywanych przeglądach okresowych. 

 
5. Warunki gwarancji i serwisu 

1) Gwarancja na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy; 

2) Przeglądy serwisowe odpłatne, dbałość o nie zgodnie z instrukcją obsługi przez 

Zamawiającego; 

3) Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 72 godzin od 

daty telefonicznego lub mailowego (poczta elektroniczna) otrzymania zgłoszenia od 

Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie 

możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona 

naprawy we własnym serwisie a na czas dokonania naprawy zapewni maszynę 

zastępczą. 


