
Załącznik nr 1 
do SWZ nr sprawy 03/2022 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
I. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowego pojazdu 

specjalistycznego dwufunkcyjnego, do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem 
wody (recyklingiem). 
Pojazd (ssąco – płuczący) wraz z zabudową ma zapewnić możliwość hydrodynamicznego 
czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej przez typowe urządzenia rewizyjne (studnie 
kanalizacyjne, rewizje na przyłączach kanalizacyjnych), usuwanie zatorów, pompowanie 
ścieków (cieczy i szlamu) ze studni rewizyjnych, komór technicznych, zalanych 
pomieszczeń piwnicznych, czyszczenie wpustów ulicznych wód opadowych itp.  

 
 
II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 
Wymagania dotyczące podwozia pojazdu: 

1. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji:  2021/2022r. 
2. Silnik wysokoprężny o mocy min. 420KM, zabezpieczający moc wymaganą do 

napędu urządzeń zabudowy. 
3. Norma spalania: EURO 6D lub wyższa. 
4. Wyciszenie pojazdu do 85dB wg przepisów EWG 96/20. 
5. Przystawka mocy niezależna od skrzyni biegów, przystosowana do pracy ciągłej i 

umożliwiająca jednoczesną pracę dwóch pomp (włączanie przystawki z głównej 
szafki sterowniczej zabudowy):  
przy max momencie: 1.800 – 2.000 Nm, przełożenie f ≥ 0,92. 

6. Podgrzewacz paliwa.  
7. Siatka ochronna chłodnicy przeciw owadom. 
8. Skrzynia biegów automatyczna. 
9. Przygotowanie dla urządzenia uruchamiającego i zatrzymującego silnik na końcu 

ramy. 
10. Podwozie trzyosiowe, wersja samochodu 6x2 (z jedną osią napędową). Przednia i 

ostatnia oś skrętna proporcjonalnie do skręcania kierownicy. Rozstaw pomiędzy 
pierwszą a druga osią max 4000 mm.  

11. Rozstaw: odpowiedni do zabudowy. 
12. Hamulec silnikowy z zaworem upustowym. 
13. Chłodnica oleju skrzyni biegów. 
14. Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu. 
15. Zawieszenie- przednia oś resory, zawieszenie pneumatyczne tylnej osi. 
16. Stabilizator przedniej osi. 
17. Elementy mocujące ramę pomocniczą zabudowy do ramy pojazdu. 
18. Układ kierowniczy ze wspomaganiem lewostronny. 
19. Zbiornik AdBlue o pojemności min. 30 l. 
20. Główny zbiornik paliwa min. 290 l. 
21. Zamykany korek wlewu paliwa. 
22. Wydech spalin do góry za kabiną. 
23. Przednia belka przeciw wjazdowa. 



24. Tylna belka przeciw wjazdowa. 
25. Tylna belka ramy przykręcana. 
26. 2-obwodowe hamulce pneumatyczne. Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylne. 
27. Nośność ogumienia  dla zastosowania komunalnego. 
28. System ABS. 
29. System ASR. 
30. Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza . 
31. Kabina kierowcy 3 miejscowa. 
32. Centralny zamek sterowany pilotem. 
33. Elektr. podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera. 
34. Komputer pokładowy  w języku polskim. 
35. Standardowe zawieszenie kabiny. 
36. Hydrauliczne podnoszenie kabiny. 
37. Wywietrznik dachowy kabiny kierowcy. 
38. Lustro po stronie kierowcy elektrycznie regulowane. 
39. Lustro aerodynamiczne, przód. 
40. Lustro szerokokątne po stronie pasażera. 
41. Lustro rampowe po stronie pasażera. 
42. Elektrycznie regulowane lustro po stronie pasażera. 
43. Lustro kierowcy szerokokątne, ogrzewane. 
44. Immobilizer z transponderem. 
45. Standard. pneumatyczny fotel kierowcy. 
46. Siedzenie środkowe z pasem bezpieczeństwa. 
47. Standardowy fotel pasażera, pochylany. 
48. Kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo. 
49. Układ kierowniczy lewostronny. 
50. Dywaniki gumowe. 
51. Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego. 
52. Wskaźnik temperatury zewnętrznej. 
53. Przetwornica napięcia 24/12V, 8A. 
54. Filtr powietrza do kabiny przeciwpyłowy. 
55. Regulator położenia świateł. 
56. Belka świateł ostrzegawczych na kabinie pojazdu z napisem: PGK Sp. z o.o. 

w Opocznie. 
57. Ogranicznik prędkości 90 km/h.  
58. Tachograf cyfrowy skalibrowany. 
59. Radio z CD. 
60. W wyposażeniu: wąż do pompowania kół 10 m, podnośnik teleskopowy 12t, dwa 

kliny luzem w kabinie, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka. 
61. Kolor kabiny: biały. 
62. Logo Zamawiającego na drzwiach pojazdu (po obu stronach) zgodnie z wzorem 

zamieszczonym w załączniku nr 8 do SWZ. 
 
Wymagania dotyczące zbiornika pojazdu: 

1. Zbiornik cylindryczny ze stali min  (typ. S23 zgodna z normą EN 10025-2 lub 
równoważny) z wypukłymi dennicami i wspawanymi wodoszczelnymi pierścieniami 
wzmacniającymi. 

2. Grubość blachy -  min 6 mm. 



3. Pojemność całkowita - min 11 000 litrów. 
4. Zbiornik osadzony w sposób umożliwiający podniesienie, na dwóch zawiasach         

przegubowych z tyłu i w siodle osadczym z przodu ramy pomocniczej. 
5. Rama pomocnicza cynkowana ogniowo. 
6. Rurociąg łączący komorę szlamu i wody z zasuwą odcinającą (do odsysania osadów 

z komory wody). 
7. Dodatkowy otwór  300 mm do czyszczenia komory wody czystej. 
8. Kolor niebieski. 
9. Całkowita pojemność - min 11 000 litrów. 
10. Podziały zbiornika (poprzez pneumatyczne przestawianie tłoka): 

 komora szlamu ok. 9 000 l - komora wody ok. 2000 l. 
 komora szlamu ok. 7 000 l - komora wody ok. 4000 l. 
 komora szlamu ok. 5 000 l - komora wody ok. 6000 l. 
 możliwość napełnienia całego zbiornika wodą w końcowym ustawieniu 

przegrody, 
11. Pneumatyczne ryglowanie tłoka od wewnątrz dwoma ryglami pneumatycznymi. 
12.  Dopuszczalne ciśnienie robocze (podciśnienie/nadciśnienie) -1/+0,5 bara. 
13. Grubość płaszcza zbiornika min. 6mm. 
14.  Zbiornik wyposażony w pierścienie ciśnieniowo- próżniowe. 
15. Zbiornik z możliwością podziału na części przegrodą ruchomą. Jedna część na wodę 

czystą, druga na osad z czyszczenia kanalizacji. Przegroda ta powinna być 
przesuwana pneumatycznie. Ruchomy tłok wyposażony w jedną uszczelkę z 
automatycznym pompowaniem uszczelki po jego zablokowaniu.  Regulacja 
pojemności poszczególnych części zbiornika za pomocą ruchomej przegrody. 
Wyklucza się blokowanie tłoka z zewnątrz. Przegroda ruchoma ma być wyposażona w 
jedną uszczelkę. Możliwość obserwacji położenia i przesuwu  tłoka na pulpicie 
sterującym. Przegroda ruchoma ma służyć jednocześnie do opróżniania zbiornika z 
mediów oraz podziału na komorę osadu i wody czystej.  

16. Zbiornik ma być zakończony pokrywą tylną zamykaną za pomocą dwóch cylindrów 
hydraulicznych otwieranych do góry (sterowanie powinno być umieszczone w 
obszarze, z którego operator widzi dennice, ale nie znajduje się bezpośrednio przy niej) 
i wyposażone w hydrauliczne zabezpieczenie przed opadnięciem. Otwarcie rygli może 
się odbywać tylko po zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar. Pomiędzy pokrywą a płaszczem 
zbiornika olej-odporna uszczelka. 

17. Zbiornik winien być zakończony fartuchem wylotowym wykonanym ze stali szlachetnej 
(nie lakierowanym) zabezpieczającym w trakcie opróżniania przed rozpryskiwaniem 
ścieków. 

18. W dolnej części pokrywy tylnej winien być umieszczony króciec ssania i opróżniania 
DN125 uruchamiany pneumatycznie, z zasuwą. Króciec ma być wyposażony w złącze 
z zaślepką. 

19. Część wodna powinna być napełniana poprzez króciec DN50 z zasuwą z kurkiem 
odcinającym 2” ze złączem storz „C” oraz zaślepką. Króciec winien być umieszczony 
w obszarze pompy ciśnieniowej. Komora wodna ma być wyposażona we właz 
inspekcyjny o średnicy minimalnej DN500. 

20. Mechaniczne i elektroniczne wskaźniki napełniania poszczególnych komór system 
CAN.    

 
 



Wymagania dotyczące układu ssącego: 
1. Pompa próżniowa o wydajności min. 2500m³/h, podciśnienie max. 0,9 bar z napędem 

bezpośrednio od niezależnej od skrzyni biegów przystawki odbioru mocy za 
pośrednictwem pasków klinowych i sprzęgło pneumatyczne. 
Parametry pompy: 

2. Typ z płaszczem wodnym. 
3. Sposób chłodzenia – wodą. 
4. Ciśnienie ssania, max podciśnienie     -0,9 (bar). 
5. Max ciśnienie tłoczenia+ 0,5 (bar), przy max obrotach 1.500 (Obr. / min.). 
6. Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadu. 
7. Licznik godzin pracy pompy w skrzynce sterowniczej z odczytem na pulpicie 

sterowniczym. 
8. Pompa wyposażona w zawór ograniczający podciśnienie w zbiorniku, sterowany 

pneumatycznie. Podciśnienie regulowane bezstopniowo z szafki sterowniczej. 
9. Sterowanie parametrami pompy ze skrzynki sterowniczej przy wykorzystaniu 

komunikacji CAN BUS. 
10. Wąż ssący DN125 ma być prowadzony w kołowrocie  umieszczonym horyzontalnie na 

zbiorniku. Długość węża min. 20 metrów. Rozwijanie/ zwijanie węża hydrauliczne. 
Podłączenie do zbiornika poprzez kolanko rurowe z otworem rewizyjnym i zasuwą 
płaską DN125. Wąż ssący prowadzony razem wężem ciśnieniowym poprzez wysięgnik 
kombinowany. Musi istnieć możliwość równoczesnej obsługi węża ssącego i 
ciśnieniowego. Ramię ma mieć możliwość podnoszenia do góry z poziomu miejsca 
montażu (obrotu) o kąt co najmniej 20 stopni. Minimalny zakres wysuwu 
teleskopowego wynosi 1,9 .  W trybie samodzielnego obrotu ramię obraca się o kąt 
min. 180 stopni. Zasięg pracy na prawą stronę od krawędzi pojazdu min 6,2 m i na min 
3,7 m na stronę lewą. 

11. Funkcja zrzutu wód nad osadowych poprzez króciec ssący DN100 zabudowany  
poprzez wąż ssący. 

12. Pompa musi zostać zabudowana na  podeście umożliwiającym jej przesuw w celu 
ułatwionego dojścia do regulacji naciągu pasków klinowych albo zabudowana 
w sposób ułatwiający dostęp serwisowy dla pompy. 

13. Pompa zabudowana przy zbiorniku, system orurowania DN 125. 
14. Napęd pompy ssącej: 

• z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i przekładnię wielo pasową. 
• osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza. 
• przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy, prosty system napinania pasów. 
• sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego. 

15. System zabezpieczający pompę ssącą (pompa z płaszczem wodnym): 
• komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych     
pływających. 
• system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem 
bezpieczeństwa 0.5 bar. 
• zawór ograniczający podciśnienie usprawniający prace pompy. 
• system dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim 
podciśnieniem. 
• czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego. 
• pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym. 
• punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę. 



 
Wymagania dotyczące układu wysokociśnieniowego: 

1. Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa (nurniki porcelanowe). 
2. Parametry pompy:   

 min. wydatek 340 (l/min), przy max ciśnieniu 200 (bar), przy max obrotach 1500 
(obr./min.), przy max mocy 103 (kW), 

3. Płynna regulacja ciśnienia i wydatku wody. 
4. Pompa zabudowana przy zbiorniku. 
5. Sterowanie parametrami pompy ze skrzynki sterowniczej przy wykorzystaniu 

komunikacji CAN BUS. 
6. Pompa zabudowana na podeście umożliwiającym jej przesuw w celu ułatwionego 

dojścia do regulacji naciągu pasków klinowych, albo zabudowana w sposób ułatwiający 
dostęp serwisowy dla pompy. 

7. System prowadzenia wody: DN32 z armaturą (zawory kulowe i złącza obrotowe) 
redukujące straty ciśnienia: 
 węże ułożone z zachowaniem odpowiednich promieni skrętu w celu uzyskania 

najdogodniejszego prowadzenia wody, 
 rura napływu wody do pompy z zasuwą odcinającą, 
 pneumatyczny system opróżniania z resztek wody. 

8. Zabezpieczenie pompy ciśnieniowej: 
 płynna regulacja ciśnienia, 
 świetlna i dźwiękowa sygnalizacja niskiego stanu wody w komorze, 
 zawór przeciążeniowy w układzie hydraulicznym zabezpieczający przed pracą 

z nadmiernym ciśnieniem, 
 zawór swobodnego przepływu wody, 
 automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody, 
 napęd pompy ciśnieniowej z przystawki mocy podwozia poprzez wał 

przegubowy i przekładnię wielo pasową, 
 załączanie pompy z pulpitu sterowniczego, 
 ogrzewanie zimowe (możliwość pracy pojazdem w warunkach zimowych  do - 

10 st. C). 
9. Licznik godzin pracy pompy w skrzynce sterowniczej na głównym pulpicie sterującym 

poprzez system CAN. 
10. Główny kołowrót ciśnieniowy: 

 nad zbiornikiem, horyzontalnie, 
 sterowany hydraulicznie, 
 pojemność do 200 m węża  DN25, 
 na kołowrocie nawinięty min 120 mb węża  DN 25, 
  licznik pomiaru długości węża, odczyt również na pilocie radiowym i głównym 

pulpicie  systemie CAN. 
11. Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: 

 obsługiwany hydraulicznie z prawej strony zabudowy na tyle pojazdu, 
 wykonany z blachy cynkowanej ogniowo lakierowany proszkowo, 
 pojemność węża min. 60 m - wąż  DN 13, 
 By-Pass dla odprowadzenia nadmiaru wody, 
 pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem. 

12. System opróżniania instalacji z resztek wody; 



 elektroniczny moduł bezpieczeństwa zapewniający włączanie pomp 
z automatyczną regulacją obrotów na bieg wolny (ochrona pomp i agregatów), 

 ogrzewanie zimowe polegające na wymuszeniu obiegu wody poprzez pompę 
obiegową, wymiennik ciepła, system przewodów wraz z jej podgrzewaniem,
   

13. Stanowisko obsługi CAN-BUS: 
 główny monitor sterowania mini 10 cali, 
 zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce, 
 sterowanie silnikiem podwozia (regulacja obrotów (+/-), obrotomierz), 
 przystawka mocy - włącz/wyłącz, 
 pompa ssąca - włącz/wyłącz (wakumetr), 
 zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odprężanie, 
 pompa ciśnieniowa - włącz/wyłącz (manometr, włącznik ciśnienia, regulacja 

ciśnienia), 
 zawór kulowy DN25 - otwórz/zamknij, 
 zawór kulowy DN13 - otwórz/zamknij, 
 ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz/zamknij (zawór ręczny), 
 podnoszenie dennicy podnieś/opuść (zawór ręczny), 
 tłok opróżniający - przesuw / uszczelnianie, 
 automatyczny odzysk wody - włącz / wyłącz, 
 filtry recyklingu - płukanie włącz / wyłącz, 
 płukanie ciśnieniowe włącz / wyłącz, 
 odsysanie ze zbiornika wody czystej, 
 wskaźnik ciśnienia pompy obiegowej, 
 sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody (manometr), 
 licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej, 
 licznik roboczogodzin pompy ssącej, 
 wyłącznik bezpieczeństwa. 

14. Stanowisko obsługi II: 
 wersja z kablem zdalnego sterowania - min 10 metrów, 
 sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty –, 
 pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody, 
 pompa ssąca – ssanie, 
 zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie, 
 wąż min. DN25/DN13 - otwórz/zamknij, 
 wąż ssący - zasuwa otwarta/zamknięta, 
 zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknięta, 
 Joystik dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń, 
 Joystik węża ssącego - rozwiń/zwiń, 
 proporcjonalny Joystik do sterowania wysięgnikiem - wychyl, podnoszenie, 

wysuwanie teleskopem, 
 regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego, 
 wyłącznik bezpieczeństwa 

 
15. Sterowanie radiowe III: 

 sterowanie silnikiem – obroty+ / obroty –, 



 pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody, 
 pompa ssąca – ssanie, 
 zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie, 
 wąż. DN25/DN13 - otwórz/zamknij, 
 wąż ssący - zasuwa otwarta/zamknięta, 
 zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknięta, 
 Joystik dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń, 
 Joystik węża ssącego - rozwiń/zwiń, 
 Proporcjonalny Joystik do sterowania wysięgnikiem - wychyl, podnoszenie, 

wysuwanie teleskopem, 
 regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego, 
 wyłącznik bezpieczeństwa, 
 2 piloty radiowe z 2 kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów 

zamontowana na stałe w pojeździe - pilot przystosowany również do pracy na 
przewodzie elektrycznym. 

16. Sterowanie na dennicy tylnej: 
Ręcznie sterowane zawory hydrauliczne do: 

 kołowrót węża ciśnieniowego - zwiń/rozwiń, 
 kołowrót węża ssącego – zwiń/rozwiń, 
 wysięgnik obróć - prawo/lewo, 
 wysięgnik - podnieś/opuść, 
 wysięgnik - teleskop wysuń/wciągnij. 

17. Osłony boczne kołowrotów: 
 po prawej i lewej stronie, wykonane z lekkiego metalu, osłaniające kołowroty 

ułożone nad zbiornikiem. 
18. Wysięgnik hydrauliczny - kombinowany: 

 wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego z dwóch kołowrotów 
umieszczonych horyzontalnie nad zbiornikiem leżących obok siebie, 

 dodatkowe napędy prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia, 
 ocynkowany, posadowiony na tylnej dennicy, na przegubie obrotowym, 

sterowany przekładnią ślimakową, lakierowany proszkowo, hydraulicznie 
odchylany o  180 st., 

 przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe 
wydłużenie), 

 wysokość podnoszenia – min. 4050 mm, 
 udźwig – min. 420 kg (bez konieczności rejestracji UDT), 
 hydrauliczny teleskop – min. 1200 mm, 
 zasięg pracy od krawędzi pojazdu min. 3,7 m na lewą stronę pojazdu, min. 6,2 

m na prawą stronę pojazdu, 
 na wysięgniku zamontowana dodatkowo wyciągarka hydrauliczna do min. 

420kg udźwigu,   
19. Opisy w  szafce w języku polskim.  
20. Po obu stronach zbiornika zamykane, długie skrzynki na węże z  blachy nierdzewnej, 

pod jedną z nich długa, zamykana skrzynka na węże o długości odpowiadającej 
długości otwartej rynny. Powyższe skrzynki wyłożone matami. 

21. Mała skrzynka narzędziowa  dopasowana do zabudowy oraz skrzynka na odpady 



wykonana ze stali nierdzewnej z tyłu pojazdu. 
22. Z tyłu pojazdu żółte światło ostrzegawcze (kogut)- 2 sztuki.  
23. Z tyłu zbiornika przenośny halogen do oświetlenia miejsca pracy operatora, 

zamontowany na obrotowym uchwycie z  gniazdkiem wtykowym + bęben z kablem 
min. 12m.  

24. Imadło wysuwane z boku zabudowy. 
25. Węże o długości min.: 

 wąż ciśnieniowy DN25 -  120 mb, 
 wąż ciśnieniowy DN13 -   60 mb, 
 wąż ssący          DN125 - 20 mb.   

26. Biało- czerwone oznaczenia ostrzegawcze na krawędziach- zgodnie z normą DIN 
30710 (lub równoważne).  

27. Żółto- czerwone oznaczenia ostrzegawcze zgodnie z normą ECE 70 w tylnej części 
pojazdu. 

28. Błotniki kół tylnych.  
 
Wymagania dotyczące wyposażenia: 

1. Dysza czyszcząca dla węża DN13, do kanałów do N150mm. 
2. Dysza stożkowa dla węża DN13, do kanałów od DN60. 
3. Dysza stożkowa dla węża DN25, do kanałów od DN150. 
4. Kombinowana dysza dla węża DN25, do kanałów DN200-800. 
5. Prowadnica węża ciśnieniowego- górna. 
6. Prowadnica węża ciśnieniowego- dolna („banan”). 
7. Pistolet wodny dla węża DN13 + złącze obrotowe. 
8. Wąż do napełniania zbiornika wodą- 10m, 
9. Instrukcje obsługi całości pojazdu, wykaz części zamiennych w języku polskim. 

Oznaczenia umieszczone na pojeździe w języku polskim. 
10. Zabudowa oznaczona znakiem CE. 
11. Wszystkie funkcje zabudowy powinny być sterowane elektronicznie w oparciu o 

technologię CAN – BUS; Sterowanie całością zabudowy ma się odbywać przez 
magistralę CAN BUS. Wymagane jest pełne sterowanie sekwencyjne zużyciem 
magistrali CAN BUS obiema pompami (ssącą i wysokiego ciśnienia). Poprzez 
sterowanie sekwencyjne należy rozumieć uruchomienie sekwencji funkcji przez 
naciśnięcie jednego przycisku. Np. naciśnięcie przycisku ssanie ma powodować 
obniżenie obrotów silnika, załączenie pompy ssącej, włączenie zaworu 
czterodrogowego w pozycję ssać i podniesienie obrotów silnika do wartości zadanej 
dla parametrów pompy ssącej. 

12. Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony 
środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

13. Minimum czterostopniowy system odzysku wody (recykling): 
 filtr zgrubny (. 350 p), 
 obudowa filtra odporna na ciśnienie i podciśnienie wykonana ze stali 

szlachetnej, 
 obrotowy bęben filtra z systemem automatycznego czyszczenia podczas pracy, 
 kraty zabezpieczające przed szmatami i innymi grubymi frakcjami, 
 dwa cyklony wirujące, 
 pompa obiegowa o wydajności  min.650 l/min, 



 wirówka filtrująca z interwałowym systemem czyszczenia, 
 komora osadowa z kaskadowym przepływem wody, 
 łatwy dostęp serwisowy do czyszczenia obydwu filtrów, 
 zastępcze ręczne sterowania systemami czyszczenia filtrów i odsysania 

osadów z komór filtracyjnych, 
 system odsysania z komory szlamowej wirówki i komory osadowej w zbiorniku 

wraz z przerzutem szlamu do komory szlamowej, 
 system odzysku wody  pracuje całkowicie automatycznie i  kontrolowany  

poprzez czujniki napełnienia poszczególnych komór, tak aby zapewnić ciągłą 
pracę pojazdu z maksymalną wydajnością wody płuczącej kanał, 

  napędy filtrów obrotowych napędzane hydraulicznie i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem zaworami bezpieczeństwa w przypadku przeciążenia,  

14. Zabudowa wyposażona w: 
 belka świateł ostrzegawczych na kabinie pojazdu z napisem: PGK Sp. z o.o. 

w Opocznie, 
 światła ostrzegawcze z tyłu pojazdu typu kogut  - led szt. 2, 
 uchwyt na pachołki ostrzegawcze wraz z pachołkami  6 szt., 
 światła obrysowe, oświetlenie do pracy nocnej, przenośna lampa na zwijadle 

węża  min.12m, dodatkowo lampa na wysięgniku, a także po 2 szt. lamp LED 
na lewą i prawą stronę pojazdu, dodatkowo lampa na wysokości kamery 
cofania oświetlająca przestrzeń z tyłu pojazdu l szt. LED, 

 osłony z siatki na tylnych lampach, 
 kamera cofania umieszczona na tyle pojazdu z kolorowym LCD  7" 

umieszczonym w kabinie kierowcy, 
 elektroniczny pomiar wysuwu węża ciśnieniowego DN 25 z pomiarem 

bieżącym oraz całodniowym, 
 uchwyt na drabinę, łopatę oraz szczotkę wraz z narzędziami, imadło, 
 folia odblaskowa wg DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu, 
 pojemnik na złom  ze stali nierdzewnej na odpady (metal, kamienie i inne) 

umieszczony na tyle pojazdu. 
 
III. Uwaga: Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia pochodził 

z produkcji seryjnej. Nie może być rozwiązaniem prototypowym. 
 

IV. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PONADTO: 
1. Zapewnienia w ramach ceny ofertowej szkolenia min. 4 pracowników w zakresie 

eksploatacji i obsługi całego pojazdu w siedzibie Zamawiającego, w terminie 3 dni 
roboczych od dnia przekazania pojazdu do używania Zamawiającemu. 

2. Dokumentację w języku polskim zawierającą: 
 instrukcję obsługi całego samochodu specjalnego, 
 dokumentację Techniczno-Ruchowa poszczególnych urządzeń zabudowy, 
 katalog części zamiennych, 
 pisemnej gwarancji na kompletny pojazd (okres gwarancji na podwozie oraz 

zabudowę: min. 24 miesiące), 
 dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny 

3. Rękojmi za wady przedmiotu dostawy- pojazd objęty będzie rękojmią za wady, 
stosownie do przepisów kodeksu cywilnego. 



4. Gwarancji jakości przedmiotu dostawy: 
1) Wykonawca zobowiązany będzie udzielić bezpłatnej gwarancji  na dostarczony 

przedmiot zamówienia: tj.:  
 na całość pojazdu obejmująca wszystkie zespoły i podzespoły, w tym także 

prawidłowe funkcjonowanie samochodu, zabudowy, wady materiałowe 
i fabryczne, mechanikę, powłokę lakierniczą podwozia, perforację karoserii 
itp. – na okres nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów i mth (licząc 
od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu 
zamówienia), 

 obejmującą wszystkie naprawy gwarancyjne pojazdu, które nie wynikły 
z winy Zamawiającego a także  ujawnione w okresie gwarancji jakiekolwiek 
wady (uszkodzenia, awaria, nadmierna zużywalność elementów 
eksploatacyjnych, odpryski/ pęcherze powłok lakierniczych itp.) 
utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie z pojazdu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2) Wykonawca zwany dalej Gwarantem, gwarantuje Zamawiającemu wysoką jakość 
oraz sprawne i niezawodne działanie (eksploatację) samochodu, w ramach 
standardu swojej marki pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem 
i wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. 

3) Dokument gwarancyjny określi podmiot gwaranta na terytorium Polski, w tym 
konieczne dane kontaktowe. 

4) Postępowanie gwarancyjne, w tym wszelkie dokumenty z tym związane, będzie 
prowadzone w stosunku do Zamawiającego wyłącznie w języku polskim. 

5) Gwarancją nie będą objęte wady spowodowane użytkowaniem przez 
Zamawiającego pojazdu w sposób  niezgodny z załączoną instrukcją obsługi. 

6) W okresie gwarancji Gwarant własnym staraniem i na swój koszt zapewnia 
usunięcie zgłoszonych wad, awarii, konieczne do tego części, urządzenia, 
personel itp. Naprawy winny być realizowane w miejscu użytkowania pojazdu – 
siedzibie Zamawiającego w Opocznie. W przypadku konieczności dokonania 
naprawy gwarancyjnej w punkcie  obsługi wskazanym przez Wykonawcę,  
dostarczenie pojazdu do serwisu, a następnie wydanie go po naprawie 
Zamawiającemu w jego siedzibie zapewni własnym staraniem i na swój koszt  
Gwarant/Wykonawca. Wydanie pojazdu do naprawy (usunięcia wad)  i odbiór po 
naprawie nastąpi stosownym  protokołem, podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli: Zamawiającego i Gwaranta. 

7) Gwarant obowiązany jest w terminie dwóch dni roboczych (48 godzin) od daty 
zgłoszenia zapewnić dokonanie oględzin pojazdu w zakresie zgłoszonej wady 
i poinformowania  Zamawiającego, co do propozycji dalszego sposobu 
postępowania. 

8) Naprawy/serwisowanie objęte gwarancją Gwarant zobowiązuje się wykonać 
w najkrótszym możliwym terminie, umówionym po dokonaniu oględzin pojazdu,  
nie dłuższym jednak niż  7 dni od daty zgłoszenia pojazdu do naprawy, przy czym 
jeżeli w tym terminie wada nie zostanie lub nie może zostać usunięta, Gwarant 
zapewni  Zamawiającemu  pojazd zastępczy na czas usuwania wad ponad okres 
7 dni od daty zgłoszenia. Pojazd zastępczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
winien charakteryzować się parametrami  technicznymi porównywalnymi  do 
pojazdu objętego przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania, 
nadto zostanie dostarczony na koszt i własnym staraniem Gwaranta. 

9) Zawiadomienia o konieczności naprawy gwarancyjnej, Zamawiający dokona:                         
e-mailem na adres Wykonawcy. Przesłanie zawiadomienia o konieczności 
naprawy gwarancyjnej zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę e-
mailem na adres Zamawiającego. 

10) Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
przedmiotu zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.  



11) Gwarancja obejmuje również przedmiot zamówienia lub usługi nabyte 
u kooperatorów (podwykonawców) przez Gwaranta.  

12) Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, 
jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

 
V. MIEJSCE REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  

Zamawiający wymaga, aby dostawa pojazdów została zrealizowana w siedzibie 
Zamawiającego, 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1. Wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana obowiązany będzie dostarczyć przedmiot postępowania do siedziby 
Zamawiającego we własnym zakresie, na swój koszt i odpowiedzialność, w terminie 
uzgodnionym przez strony oraz umożliwi jego sprawdzenie pod względem technicznym. 
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania dostawy przedmiotu zamówienia: 65 dni od daty zawarcia Umów. 

 
 
 

 
 


