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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 3 
 
 

Dostawa samochodów typu furgon - pogotowie techniczne kanalizacyjne  
z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej – 2 szt. 
 

1. Specyfikacja techniczna pojazdu i wymagania ogólne. 
 

L.p. Wymagane dane techniczne minimalne 

1 rok produkcji 2015r.  

2 
DMC max. 3 500 kg, 

3 
DMC zestawu 7000 kg, 

4 
długość całkowita do 6 100 mm, 

5 
silnik wysokoprężny, 4 – cylindrowy z systemem wtrysku COMMON RAIL o mocy min. 140 
KM,  spełniający normę EURO 5+, 

6 
pojemność skokowa min. 2 500 cm3, 

7 
maksymalny moment obrotowy min.350Nm, 

8 
skrzynia biegów 6 + 1, 

9 
rozstaw osi 3 500-3600 mm, 

10 
promień skrętu max. 6 400 mm, 

11 
hamulce tarczowe + sygnalizator zużycia klocków hamulcowych, 

12 
ESP ( ABS, EBD, ASR), 

13 
napęd tylni, 

14 
rozmiar ogumienia R 16, 

15 
wspomaganie kierownicy, 

16 
regulowana kolumna kierownicy 

 
NADWOZIE: 

17 
ilość miejsc w kabinie 1 + 2 + 4, 

18 
fabryczny kolor pomarańczowy RAL 2011 

19 
tylne drzwi otwierane o kąt 2700, 

20 
boczne drzwi przesuwne przeszklone,  

21 
przeszklenie modułu po przeciwległej stronie drzwi  przesuwnych, 

22 
wysokość wewnętrzna min.1900 mm, 

23 
lampa ostrzegawcza typu LED umieszczona w obrysie pojazdu z napisem WODOCIĄGI 

24 
lampy ostrzegawcze typu LED z tyłu pojazdu, zamontowane w obrysie pojazdu       

25 
klimatyzacja automatyczna kabiny, 

26 
szyby w przednich drzwiach elektrycznie otwierane,     

27 
poduszka powietrzna kierowcy, 

28 
niezależnie zawieszony fotel kierowcy, regulowany w trzech płaszczyznach  
z podłokietnikiem,      

29 
fabryczny immobiliser, 

30 
centralny zamek,  
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31 
tempomat, 

32 
światła przeciwmgielne z doświetleniem zakrętów, 

33 
radio CD MP3 + BlueTooth 

34 
lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie, 

35 
korek paliwa zamykany na klucz, 

36 
hak holowniczy kulowy, 

37 
wyłożona podłoga w części bagażowej (antypoślizgowa) z elementami do mocowania pasów 
ładunkowych, 

 
 

38 
pokrowce tekstylne na siedzenia kierowcy i na kanapę podwójną, 

39 
tylny rząd siedzeń łatwo zmywalny, 

40 
komplet kół z oponami zimowymi, 

41 

wyposażenie „kodeksowe” pojazdu 
- gaśnica samochodowa 
- trójkąt ostrzegawczy 
- apteczka samochodowa 
- fabryczny komplet kluczy monterskich 
- podnośnik samochodowy 
- 2 szt. kliny pod koła 

42 
rejestrator pracy zgodny z   eksploatowanym systemem zarządzania flotą (XTRACK)  

 
 
DANE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA MOBILNEGO   
 

L.p. Wymagane dane techniczne minimalne 

1 
agregat prądotwórczy o mocy 6 kW z inwerterem do pracy ciągłej (wyciszony), 

2 
szlifierka kątowa elektr. o mocy 2 kW, 

3 
młot udarowy elektr. o mocy 1,5 kW, 

4 
wózek do otwierania włazów kanalizacyjnych, 

5 
przenośny czujnik stężenia gazów / tlen / siarkowodór / mieszanki wybuchowe, 

7 
szelki bezpieczeństwa wraz z liną dł.15 mb, 

8 
drabina sznurowa dł. 10 mb, 

9 
wykrywacz ferromagnetyków, 

10 
sprężarka powietrza elektryczna, 

11 

korki pneumatyczne  
- Ø 150/200  szt.1 
- Ø 200/400  szt.1 
- Ø 400/600  szt.1 

15 
stopa wibracyjna z napędem spalinowym, 

16 
lampa przenośna podwójna elektryczna typu LED na statywie do oświetlania miejsca pracy. 

 
 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

1 

Instrukcje w języku polskim: 

- instrukcja obsługi, konserwacji i napraw dla urządzeń będących na wyposażeniu 
technicznym. 
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2 
Rękojmia za wady 24 mies. Okres rękojmi za wad zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu 
odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

3 
Gwarancja urządzenia min. 36 mies. Okres gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania 
protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

4 Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. 

5 Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu w Polsce. 

6 Homologacja pojazdu. 

7 
Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi, konserwacji  
i prawidłowego eksploatowania sprzętu, w siedzibie zamawiającego, trwające minimum 2 dni 
roboczych. 

 


