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Załącznik Nr 1 SIWZ

szczEcoŁowY oPlsA PRZEDMIoTU zAMoWlEN|A

ParametrY wskazane Ponizej należy rozumiec jako minimalne, dopus zczalnejest zaproponowanieparametrów lepszych

SAMOCHOD:
- Samochod fabrycznie nowy, rok produk ąi 2020-2021
- Samochód DMC 3,5 tony
- Samochod na oponach letnich
- Kabina trzymiejscowa
- Silnik diesel o mocy min. 140 KM
- Skzynia biegow manualna min. 6 biegowa
- Napęd na oś przednia
- Zawieszenie tylne wzmocnione
- Długośc przestrzeniładunkowej mierzona po podłodze min, 3,0 m
- Wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1,8 m
- Liczba miejsc łącznie z kierowcą 3
- Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie pzedziałuładunkowego
- Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod kątem min,27o stopni
- Sciana działowa pełna
- system zapobiegający blokowaniu koł podczas hamowania - ABs
- System EBD
- System ESP
- Hamulce tarczowe wszystkich koł
- Poduszka powietzna kierowcy
- Centralny zamek zdalnie sterowany z dwoma kluczykami
- Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi
- Lusterka elektryczne, regulowane i ogrzewane
- Klimatyzacja
- lmmobiliser
- Radio wyposazone w Bluetooth
- Gniazdo 12V do podłączenia akcesoriów
- Pełnowymiarowe koło zapasowe
- Na kabinie umieszczona podłuzna lampa ostrzegawcza
- LamPa ostzegawcza ,,kogut" - zgodna z Prawem o ruchu drogowym, umieszczo na przy tylnychdrzwiach pojazdu
- Komplet opon zimowych
- Dywaniki ztworzywa
- Kolor tapicerski. ciemnosza ry, czarny lub grafitowy
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- Kolor nadwozia: biały

samochód winien:

. spełniaó wymagania techniczne określone przez obowiązujące w polsce przepisy dla

pojazdow poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne

wynikające z ustawy z dnia20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowYm (t.j. Dz. U, z

2020 r. poz, , 11O z pożn, zm,) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawY,

. posiadaó homologacje, wystawione zgodnie z aft'68 ustawy Prawo o ruchu drogowYrn,

. spełniaó wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczen,

tlenkow azottJ, cząstek stałych oraz węglowodorów,

U RzĄDzENl E vvysoKoctśNl EN loWE Do czyszczEN lA KANALlzAcJ l

- Całośó urządzenia umieszczona na ramie pośredniej, tzn.: urządzenie powinno posiadaĆ własną

ramę (odroznienie od ramy samochodu). Rama urządzenia ma słuzyÓ do bezproblemowego

wyjęcia całości urządzenia. Urządzenie winne być postawione na własnej ramie na Podłodze

samochodu, a nie bezpośrednio umocowane do podłogi samochodu.

- pompa ciśnieniowa o parametrach pracy: ciśnienie robocze - min. 150 bar przy wYdatku wodY

min, 100 l/min.

- Regulator ciśnienia i manometr ciśnieniowy zzaworem (płynna regulacja ciŚnienia iwYdatku

wody)
- System automatycz nie zatrzymujący pracę pompy, gdy poziom wody w zbiornika ch zbliŻa się do

minimum z mozliwością krotkotrwałego włączenia pompy wysokociśnieniowej, np. w celu zwinięcia

węża.
- Silnik wysokoprę żny o mocy min 44 KM z rozrusznikiem elektrycznym (niezaleznY od silnika

samochodu) chłodzony wodą ze zbiornika urządzenia,

- Włączanie silnika popzezstacyjkę z kluczykiem umieszczonąna głownym panelu kontrolnYm

oraz pilotem zdalnego sterowania.

- Wydech spalin zurządzenia wyprowadzony poza samochod, pod podwozie Pojazdu.

- Zbiornik na wodę wykonany ztworzywa sztucznego o pojemnoŚci min. 800l, wYPosaŻonY w

przegrody anty falowe orazw przelew nadmiaru wody wyprowadzony Poza samochod (Pod

podwozie pojazdu). Zbiornik nie dłuzszy niż75 cm w celu zachowania jak największej długoŚci

przestrzeni ładunkowej.

- Głowny panel sterujący (umieszczony na bębnie głownym zwężem wysokociŚnieniowYm),

wodoszczelny, ze stali nierdzewnej, wyposazony w stacyjkę, regulację obrotow silnika,

włącznik/wyłącznik pompy wysokociśnieniowej, wyłącznik bezpieczeństwa, licznik motogodzin,

sygnalizację niskiego ciśnienia oleju w silniku, sygnalizację niskiego poziomu wodY w zbiorniku,

joystick zwijania i rozwijania węza roboczego, gniazdo 12Y,
_ Maksymalne wymiary urządzeniabezzbiornika: dł.1240 mm x szer. 1360 mm X WYs. 1490mm,

- Układ cyrkulacji wody podczas jazdy samochodu - praca w warunkach zimowYch.
_ Głowny bęben zamocowany na ramieniu uchylnym w płaszczyźnie poziomej o kąt 90 stoPni,

dodatkowo możliwośc obrotu bębna o kąt 180 stopni, umożliwiający umieszczenie węŻa

bezpośrednio nad studnią.

- Bęben zwijany/odwijany hydraulicznie z płynna regulacją prędkości obrotowej o długoŚci min

1 00m węza wysokociśnieniowego DN1 6.
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_ Drugi bęben pomocniczy - ciśnieniowy zwijany / odwijany hydraulicznie z węzem DN13 o

długości 60m lub DN ,1O o długości 80m. Bęben z płynną regulacją prędkoŚci obrotowej.

- Układ automatycznego układania węza na bębnie głownym oraz pomocniczym prowadzony

przez prowadzen ie śli makowe

- Zdalne sterowanie radiowe z funkcjami: włączanie lwyłączanie, regulacja obrotÓw i wyłączanie

silnika urządzenia, włączanie iwyłączanie pompy ciśnieniowej, awaryjne wyłączanie uządzenia,
bezstopniowa regulacja prędkości rozwijania i nawijania węza głownego i pomocniczego ,

przełącznik wyboru pracy węza
- Minimalny zasięg ,l00m, Dodatkowa bateria umieszczona w kabinie kierowcy.

- Mozliwość zablokowania ramienia roboczego w min, 4 pozycjach.

- Mozliwość zablokowania bębna w min. 5 pozycjach,

- Możliwośc załadunku/rozładunku wózkiem widłowym,

Osprzęt:
- Głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem),

- Głowica standardowabez otworu do przodu (ślepa),

- Głowica czyszcząca rakietowa,
- Głowica obrotowa do usuwania silnych zanieczyszczeń np. lłuszczy

- Prowadnica węża dolna - banan,

- Pistolet wysokociśnieniowy zlancą i dyszą,

- Rolka dolna ( banan ślizgowy ),
- Licznik motogodzin.

Zabudowa pojazdu
- Zabezpieczenie przeciw wilgociowe pzestzeni roboczej pojazdu poprzez:

a) wyłozenie podłogi sklejką wodoodporną
b) pokrycie przestrzeni ładunkowej powłoką wodoodporną

- Wygłuszenie i ocieplenie bokow i dachu pojazdu oraz drzwi wełną mineralną bądŹ pianką PUR,

- Zamontowanie szafki narzędziowej w przestrzeni ładunkowej,

- Zamontowanie oświetlenia LED przestrzeni ładunkowej,

- Osłona zbiornika przed uszkodzeniem w przestzeniładunkowej,
- ogrzewanie postojowe typu Webasto do ogrzewania przestrzeni w ktorej zamontowane jest

urządzenie.


