
Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 
 

Parametry techniczne i wymagania zestawu asenizacyjnego  
1) Ciągnik rolniczy: 
L.p. Parametry techniczne wymagane 
1. Rok produkcji 2009/2010, 
2. masa całkowita pomiędzy 4200 a 4700 kg. 
4. Silnik typu diesel o mocy wg DIN 73 – 78 kW z turbodoładowaniem, intercoolerem i 

sprężarką, spełniający normy spalania emisji spalin – EURO III. Ilość cylindrów – 4. 
Chłodzony cieczą. 

5. Skrzynia biegów z rewersem min. 16 biegów w przód i min. 16 biegów w tył, 
synchronizowana ze wzmacniaczem sterowanym elektrohydraulicznie. Mechanizm 
różnicowy z redukcją poślizgu. Sprzęgło tarczowe suche sterowane hydraulicznie. 
Prędkość poruszania się min 30 km/h 

6. Rozdzielacz wyjść hydrauliki min 6 (2 wyjścia na przód). 
7. Udźwig podnośnika 55-60 kN 
8. Wydajność pompy 65-75 l/min 
9. Filtr oleju hydrauliki. 
10. Wałek obrotu  mocy – tylny WOM – 540/1000 obr/min ze sprzęgłem tarczowym 

mokrym. 
12. Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektropneumatycznie. 
13. Tylny TUZ z hakami (CBM). Zaczep przesuwny sterowany. Zaczep przystosowany do 

użytkowania beczki 10 000 l na tandemie. 
14. Instalacja elektryczna 12 V. 
15. Wysokość do 2800 mm 
16. Szerokość max 2450 mm 
17. Długość max 5000 mm 
18. Rozstaw osi do 2400 mm 
19. Kabina z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. Przyciemniane szyby, szyberdach, 

spryskiwacz przedniej i tylniej szyby, przednia i tylna wycieraczka. Siedzenie kierowcy 
pneumatyczne z pasami wraz z dodatkowym siedzeniem dla pasażera. Pojazd powinien 
posiadać homologację zezwalającą na poruszanie się po drogach publicznych dla dwóch 
osób w kabinie. Radio CD z głośnikami z niezbędną instalacją i dokumentacją.. 

20.  Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: 2 główne światła, 2 reflektory 
robocze z przodu, 3 reflektory robocze z tyłu, światła ostrzegawcze i kierunkowskazy oraz 
kogut w kolorze pomarańczowym. 

21. Ogumienie: przednia oś  14,9 R24, tylnia oś 18,4 R38. 
22. Napęd na 2 osie (4 WD) 
23. Obciążniki przednie min 300 kg i kół tylnych min 150 kg. 
24. Przedni TUZ. 
25. Poziom hałasu w kabinie 75-80 dB 
26. Pojemność zbiornika paliwa 150 - 180 l. 
27. Wyposażenie dodatkowe komplet narzędzi ,gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, 

podnośnik hydrauliczny. 
28. Komplet dokumentów do rejestracji na terenie RP. 
 
2) Beczka asenizacyjna o pojemności 10 000 l. 
L.p. Parametry techniczne wymagane 



1. Zabudowa fabrycznie nowa rok produkcji 2009/2010. 
2. Pojemność nie mniej niż 10 000 l. 
3. Zbiornik ocynkowany z otwieraną dennicą tylną. 
4. Zbiornik osadzony na zestawie składającym się z 2 osi resorowanych. Tylna oś 

skrętna. 
5. Długość 7000-7600 mm. 
6. Szerokość 2500-2600 mm. 
7. Wysokość 2800-3000 mm. 
8. Ogumienie 20,5 R-22,5 
9. Wyposażenie :wałek przegubowo-teleskopowy, kompresor ssąco-tłoczacy, błotniki, 

wąż ssawny o średnicy wew. 5” i długości nie mniej niż 10 m, odzyskiwacz oleju. 
Hydrauliczne sterowanie zaworem dolnym, stopa podporowa regulowana, rura 
spustowa z zaworem 2”, filtr powietrza  . 

10.     Dokumentacja techniczno-ruchowa zabudowy w języku polskim, niezbędne certyfikaty 
zgodności urządzenia z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp warunkującymi 
dopuszczenie urządzenia do eksploatacji oraz rejestracji pojazdu. 

 
3) Wymagania dodatkowe 
1. Gwarancja na ciągnik – 20 miesiące, beczka asenizacyjna – 12 miesięcy. 
2. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczące parametrów 

technicznych, budowy i rozwiązań konstrukcyjnych tego typu pojazdów. 
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z pojazdem komplet dokumentów 

umożliwiających zarejestrowanie pojazdu zgodnie z polskim prawem oraz instrukcję 
obsługi w języku polskim. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wydać pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa. 
5. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot umowy w zakresie OC i AC na min 

1 rok. 
6.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zakładu 
      Gospodarki Komunalnej w Chęcinach gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli 

pracowników z obsługi urządzenia na własny koszt.  
7.  Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji oraz zapewnić serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny w obszarze do 40 km od siedziby Zamawiającego. W zamówieniu mogą 
uczestniczyć Wykonawcy którzy posiadają mobilny serwis pozwalający na świadczenie 
pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego. 

 
 


