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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 















































Załącznik Nr 11 do SIWZ 

Zgłoszenia robót 
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Lp 
Wymagane minimalne parametry przedmiotu 

zamówienia 

Parametry oferowanego ciągnika 

UWAGA: 

(jeżeli zaoferowana urządzenia spełnią 

minimalne wymogi w kolumnie 2 w wersji 

standardowej dla określonego modelu 

wystarczającym jest podanie informacji 

określonych w kolumnie 3 ) 

1 2 3 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika 

napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu 

nieczystości płynnych na terenie Gminy Nowy Korczyn, 

zakres zamówienia obejmuje :  

- dostawę fabrycznie nowego ciągnika do siedziby 

Urzędu Gminy Wiślica ul. Okopowa 8,  

- przeszkolenie wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego w zakresie działania i obsługi 

dostarczonego ciągnika,  

- usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym,  

Oferowany ciągnik musi spełniać minimalne parametry 

określone poniżej:  

Wymagane minimalne parametry techniczne ciągnika:  

1. Silnik: - silnik wysokoprężny czterocylindrowy 

turbodoładowany z intercoolerem, chłodzony cieczą, - 

moc min 78 kW, moc max 80 kW (106 - 109 KM) - norma 

emisji spalin min EURO III.  

2. Układ przeniesienia napędu:  

- sprzęgło tarczowe, suche, sterowane hydraulicznie,  

- skrzynia biegów manualna zsynchronizowana, liczba 

biegów min. 16 w przód i 16 w tył z rewersem i półbieg 

elektroniczny  

- napęd na 4 koła  

- blokada mechanizmu różnicowego  

- prędkość maksymalna nie mniej niż 40 km/h  

3. Układ hamulcowy:  

- hamulce ciągnika tarczowe hydrauliczne, mokre,  

- hamulce przyczepy pneumatyczne jednoobwodowe                   

i dwuobwodowe,  

4. Hydraulika:  

- układ hydrauliczny zamknięty,  

- wydajność pompy hydraulicznej min 50 l/min,  

- ciśnienie robocze min 19 MPa,  

- udźwig podnośnika min. 40 kN,  

- szybkozłącza hydrauliczne - min 4+1 szt. 2 szt. z przodu,  

5. Wałek Odbioru Mocy (WOM) - zależny i niezależny - 

obroty min. 540/1000 obr/min  

6. Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)  

- TUZ tylny udźwig min. 40kN  

- Ładowacz czołowy minimalny udźwig 1600 kg, 

minimalna wysokość podnoszenia min. 3,5 m, hydraulika 

co najmniej III sekcyjna, samo poziomowanie łyżki, 

montaż po stronie dostawcy, minimalny ciężar 

ładowacza 550 kg, łyżka szczelna o minimalnej szerokości 

2 m i pojemności nie mniejszej niż 1 m
3
, ładowacz 

Zestaw asenizacyjny wymagane kryteria 

oferowanego pojazdu: 

Ciągnik 

Producent......................................................

. 

Model 

............................................................. 

 

Symbol ……………………………………………… 

 

Rok produkcji …………………………………….. 

 

Wóz asenizacyjny 

Producent......................................................

. 

Model 

............................................................. 

 

Symbol ……………………………………………… 

 

Rok produkcji …………………………………….. 
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wyposażony w euro ramkę, możliwość demontażu 

ramienia ładowacza przez jednego operatora bez użycia 

dodatkowych podnośników, narzędzi, ładowacz 

umożliwiający podnoszenie, przemieszczanie, załadunek 

zużytych, zepsutych elementów oczyszczalni 

przydomowych oraz usuwania za pomocą łyżki osadów 

powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków 

komunalnych.. 

- zaczep tylny dolny do przyczep jednoosiowych 

- zaczep górny regulowany do przyczep  

7. Masa ciągnika z kabiną - min. 4000 kg  

8. Ogumienie  

- koła przednie min. 13,6/R24  

- koła tylne min. 18,4/R34  

9. Kabina min.: 

- wentylowana i ogrzewana,  

- klimatyzacja,  

- dodatkowe siedzenie dla pasażera, homologacja na min 

2 osoby 

10. Wyposażenie ciągnika:  

- światło ostrzegawcze błyskowe w kolorze żółtym,  

- lampy robocze przednie min 4 szt. i min 2 tylne  

- apteczka,  

- gaśnica,  

- trójkąt ostrzegawczy,  

- skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych 

narzędzi,  

- układ maski możliwie dostosowany do pracy ciągnika               

z ładowaczem czołowym. 

- oznakowanie kabiny ciągnika herbem Gminy Wiślica 

oraz napisem: Urząd Gminy Wiślica umieszczone w 

miejscu ustalonym z Zamawiającym  

Uwaga ! Powyższe parametry stanowią minimum jakie 

musi spełnić oferowany ciągnik. W przypadku gdy 

oferowany pojazd posiadał będzie parametry mniejsze 

od ustalonych jako minimalne oferta Wykonawcy 

zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ.  

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu 

zamówienia:  

- ciągnik fabrycznie nowy, bezwypadkowy  

- rok produkcji nie starszy niż 2013  

- ciągnik musi spełniać wymagania pojazdu 

dopuszczonego do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,  

- wykonawca powinien zapewnić bezpłatne szkolenie 

operatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi i konserwacji ciągnika  
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- gwarancja jakości i rękojmia na okres minimum 36 

miesięcy (bez limitu motogodzin) od dnia przekazania 

przedmiotu umowy Zamawiającemu, gwarancja jakości i 

rękojmia na okres minimum 12 miesięcy dotyczy 

ładowacza. 

- gwarancja w okresie jej obowiązywania winna 

obejmować bezpłatny dojazd serwisantów i usunięcie 

usterek, czas reakcji serwisu nie więcej jak 24 godziny od 

zgłoszenia,  

- Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy 

następujące dokumenty: instrukcję obsługi w języku 

polskim, książkę serwisową, katalog części zamiennych w 

języku polskim, atesty i świadectwo homologacji 

pojazdu, dokumenty niezbędne od rejestracji pojazdu, 

kartę gwarancyjną.  

- dostawa ciągnika na własny koszt Wykonawcy we 

wskazane miejsce na terenie Gminy Wiślica.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wozu 

asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na 

terenie Gminy Wiślica, zakres zamówienia obejmuje :  

- dostawę fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego do 

siedziby Urzędu Gminy Wiślica ul. Okopowa 8,  

- przeszkolenie wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego w zakresie działania i obsługi 

dostarczonego wozu asenizacyjnego,  

- usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym,  

Oferowany wóz  asenizacyjny musi spełniać minimalne 

parametry określone poniżej:  

1. Pojemność 7000 l zbiornika wykonanego ze stali 

z ramą środkową ocynkowany ogniowo z 

wewnętrznymi pierścieniami wzmacniającymi. 

Na przedniej dennicy wzierniki szklane, na górze 

zbiornika bezpiecznik nadmiarowy zawór 

pływakowy, tylna dennica otwierana z 

zamontowanym hydraulicznie sterowanym 

zaworem spustowym 4” i króćcem 2”, zawory 

boczne po obu stronach 4” , uchylna łyżka 

rozlewowa. 

2. Zwijadło hydrauliczne z głowicą kanałową do 

czyszczenia rur ściekowych, długość węża 

minimum 50 mb, pistolet wysokociśnieniowy. 

3. Wąż ssący o długości 3x6 m na jednym odcinku 

kosz oraz na pozostałych zaciski umożliwiające 

łączenie 

4. Kompresor zamontowany na dyszlu wozu z 

zaworem bezpieczeństwa. 

5. Układ wyposażony w tłumik – odzyskiwacz oleju, 
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zbiornik przelewowy, manowakuometr. 

6. Podwozie wykonane jest jako samonośny 

zbiornik zamontowany na jednoosiowym 

zestawie kołowym, koła pojedyncze z oponami 

min 550/60-22,5, wyposażony w min. 

jednoobwodową instalację hamulcową, 

instalację elektryczną 12V, układ hydrauliczny 

otwierania spustu, wymienny zaczep, 

regulowaną stopę podporową, błotniki 

ocynkowane, wałek przekaźnika mocy.    

7. Napełnianie odbywa się za pomocą 

wytworzonego podciśnienia w zbiorniku przez 

kompresor napędzany wałkiem przekaźnika 

mocy z ciągnika, opróżnianie odbywa się za 

pomocą nadciśnienia lub grawitacyjnie. 

8. Wóz posiadać ma deklaracje zgodności WE, 

świadectwo homologacji umożliwiające 

zarejestrowanie wozu oraz dopuszczenie do 

poruszania się po drogach publicznych oraz 

wszelkie inne dokumenty wymagane prawem , 

gwarancja jakości i rękojmia na okres minimum 

12 miesięcy 

 

 

 

Oferuje zestaw asenizacyjny o wyżej wymienionych parametrach. 

 

………………………………………..                                                                            …………………………………… 

Miejscowość, data                                                                                      pieczęć i podpis wykonawcy 


