
 

 

Załącznik Nr 2  

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego fabrycznie nowej  zamiatarki ulicznej.  

 

1. Numer sprawy: ZPD/2/2021  

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:  

          34921100-0 – zamiatarki drogowe 

          66114000-2 – usługi leasingu finansowego 

 

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: 

 

Fabrycznie nowa zamiatarka uliczna powinna spełniać następujące wymagania: 

 

1. Rok produkcji nie starsza niż 2020 

2. Silnik o mocy pow. 80 KM 

3. Filtr powietrza z separatorem cyklonowym  

4. Silnik z wyłączeniem awaryjnym: automatycznym wyłączeniem przy zbyt dużej 

temperaturze wody,  

5. Chłodnica oleju: kombinowana chłodnica wodno – olejowa 

6. Ogumienie 215/75 R 17,5 

7. Hamulce postojowy działający na tylne koła ,  

8. Zgrzebła podajnika z łatwo wymienialnymi gumami, zamontowane na trzech 

gumowych pasach 

9. Taśma transportera gumowa, szerokość  min. 700 mm, prędkość nastawiania 

stopniowo z kabiny kierowcy 

10. Pompa hydrauliczna min. 100 l/min. 

11. Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego co najmniej 200 l 

12. Automatyczna regulacja nacisku szczotek dla szczotek bocznych i szczotki walcowej,  

13. Sterowanie elektrycznie z kabiny kierowcy 

14. Pojemność zbiornika wody co najmniej. 1 100 l 

15. Pompa wodna – 1 sztuka 

16. Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 120 l 

17. Prędkość zamiatania w zakresie od 1 km do 25 km/h 

 

Wymiary zamiatarki:  

1) Szerokość zamiatania  2500 – 3000 mm 

2) Długość nie większa niż  6660 mm  

3) Szerokość ( bez szczotek ) nie większa niż 2260 mm 

4) Wysokość nie większa niż 3550 mm 

 

Wyposażenie:  
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1) Kamera tylna 

2) Centralny system smarowania 

3) Drapak hydrauliczny przykrawężnikowy 

4) Skrętny dyszel 

5) Hydrauliczne pochylenie szczotki prawej 

6) Hydrauliczna pompa wodna 

7) Zdalne sterowanie - pilot bezprzewodowy 

8) Szczotki boczne z wkładem z drutem płaskim z szybko wymienialnych kaset  

9) Hamulce główne pneumatyczne 

  

Wykonawca przeszkoli operatora maszyny Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 

zamiatarki w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. 

 

4. INNE WYMAGANIA :  

1) Gwarancja min. 24 miesiące, 

2) Serwis realizowany przez producenta maszyny, 

3) Czas reakcji serwisu 48 h z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Reakcja 

oznacza przyjazd serwisu do miejsca gdzie znajduje się maszyna tj. ul. Gostkowska 

83, 06-400 Ciechanów 

4) Szkolenie dla pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi codziennej maszyny, 

5) Świadectwo zgodności CE 

6) Katalog części zamiennych w języku polskim, 

7) Karta gwarancyjna i serwisowa, 

8) Instrukcja obsługi maszyny w języku polskim, 

9) Zapewnienie części zamiennych min. 10 lat, 

 

5. WARUNKI LEASINGU:  

1) Leasing operacyjny,  

2) Waluta umowy leasingu: polski złoty, 

3) Umowa leasingu będzie trwała 60 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej 

trwania 59 równych rat leasingowych,  

4) Opłata wstępna: w wysokości 10% wartości netto przedmiotu leasingu, płatne w 

terminie 7 dni od podpisania pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

5) Oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu. 

6) Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na zamawiającego po zakończeniu 

okresu, na który zawarto umowę.  

7) Wartość wykupu: do 1% ceny netto przedmiotu leasingu,  
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8) Pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowienia 

kodeksu cywilnego, 

9) Wykonawca załączy do oferty wzór umowy dotyczący Ogólnych Warunków Umowy. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela OC, AC i NWW, 

ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu,  

11) Leasingodawca nie będzie żądał prawnych zabezpieczeń umowy leasingu. 

12) Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie dodatkowych opłat manipulacyjnych, 

prowizji oraz innych opłat związanych z uruchomieniem umowy leasingu. 

13) Termin płatności rat leasingowych – po 15 dniu miesiąca poczynając od następnego 

miesiąca po dacie odbioru sprzętu. 

 

 

 

 

 


