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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zakup specjalistycznego pojazdu technicznego – do czyszczenia sieci kanalizacyjnej  

z systemem recyklingu. 

L.p. Wymagane dane techniczne minimalne 

1 

Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe (rok produkcji 2021/2022). 

Zarejestrowanie w Polsce pojazdu jako specjalnego, po stwierdzeniu przez 

Zamawiającego, że spełnia warunki i wymagania zawarte w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

2 
Wymagana homologacja na pojazd specjalny lub zaświadczenie o jednostkowym 

dopuszczeniu do ruchu. 

3 
Wersja samochodu 6x2 (z jedną osią napędową) tylna oś skrętna. Rozstaw pomiędzy 

pierwszą, a druga osią max 4100 mm. 

4 Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy. 

5 

Silnik wysokoprężny turbodoładowany z intercooler’em o mocy minimum 420 KM  z 

układem ułatwiającym rozruch w niskich temperaturach – Zastosowany układ wtryskowy 

paliwa typu COMMON RAIL. 

6 Silnik spełniający wymagania normy min. EURO 6D. 

7 Zbiornik paliwa min. 300 litrów. Korek paliwa zamykany na kluczyk. 

8 Zbiornik na Ad Blue min. 25 litrów. Korek paliwa zamykany na kluczyk. 

9 Pionowy układ wydechowy. 

10 Rama podwozia o wytrzymałości dla pojazdów „komunalnych”. 

11 
Oś przednia na parabolicznych resorach o nacisku 9,0 ton, oraz stabilizatorem osi 

przedniej. 

12 Oś tylna na poduszkach pneumatycznych nacisk na tylną oś 13,0 ton. 

13 Podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody. 

14 Żarowe urządzenie rozruchowe. 

15 Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego. 

16 Tylny zderzak z lampami stroboskopowymi. 
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17 Przedni zderzak stalowy ( typ budowlany) 

18 

Zawieszenie dla przedniej osi, resory paraboliczne, zawieszenie pneumatyczne tylnej osi 

napędowej. Podnoszenie i opuszczanie samochodu na miechach pneumatycznych 

sterowane z pilota z przewodem, zamontowanym w kabinie kierowcy. 

19 
Podwozie powinno być wyposażone w dwie przystawki odbioru mocy-od skrzyni biegów i 

niezależna od sprzęgła od silnikowa. 

20 Mechanizm kierowniczy wspomagany hydraulicznie. 

21 Napęd na tylną oś z blokadą mechanizmu różnicowego. 

22 Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89km/h. 

23 Skrzynia biegów automatyczna. 

24 Układ hamulcowy z ABS i ESP. 

25 Hamulec silnikowy. 

26 
Podwozie 3 osiowe zapewniające po dopuszczalnym napełnieniu zbiornika wodno-

osadowego nacisk na poszczególne osie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

27 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu z zabudową nie mniej niż 26 000 kg. 

28 
Kabina dzienna (tzw. średnia) 3 osobowa wyposażona w klimatyzację  

i radioodtwarzacz. 

29 Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera. 

30 Ogrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie. 

31 Szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie. 

32 Siedzenie kierowcy – zawieszenie pneumatyczne, wraz z pasem bezpieczeństwa. 

33 Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem. 

34 Siedzenia pasażerów wraz z pasami bezpieczeństwa. 

35 Siedzenia kierowcy i pasażerów wyposażone w pokrowce ochronne łatwo zmywalne. 

36 Osłona przeciwsłoneczna. 

37 Schowek w lewych i prawych drzwiach. 

38 Centralny zamek. 

39 Wykładzina zmywalna z tworzywa na podłogę i tunel silnika. 

40 Wyciszenie kabiny zgodnie z normą EWG 96/20. 

41 Elektroniczna blokada zapłonu – immobilizer. 

42 Mechaniczny wyłącznik główny prądu poza kabiną kierowcy. 

43 Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego. 

44 Tachograf cyfrowy posiadający legalizację. 
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45 
Felgi i ogumienie dobrane do nośności osi. Opony do jazdy szosowej i terenowej na 

wszystkich osiach o nośności zwiększonej o 10 % dla zastosowania komunalnego. 

46 Fartuchy przeciwbłotne. 

47 Koło zapasowe o parametrach jw. luzem. 

48 Osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym podgrzewany. 

49 Układ hamulcowy kół z systemem ABS, ASR i korektorem siły hamowania. 

50 Wlot powietrza do chłodzenia silnika. 

51 Komputer pokładowy. 

52 Hamulec pomocniczy pneumatyczny. 

53 Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi. 

54 Zestaw narzędzi podstawowych do obsługi pojazdu. 

55 Halogenowe światła przeciwmgielne, przednie i tylne. 

56 Regulacja położenia świateł. 

57 

Kamera najazdowa podczas cofania, odporna na warunki pogodowe, do użytku 

dziennego i nocnego o szerokim kącie widzenia zamontowana z tyłu pojazdu 

zintegrowana z samochodową fabryczną nawigacją GPS i monitorem LCD min. 7” 

zamontowanym w kabinie kierowcy. 

58 
Światła ostrzegawcze ledowe na kabinie i tylnej części zabudowy,  

2 szt. po lewej i prawej stronie pojazdu. 

59 Kolor kabiny biały. 

60 Zbiorniki zewnętrzne i inne zamykane na kluczyk. 

61 Wskaźnik temperatury zewnętrznej. 

62 
Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza co najmniej + 

400C. 

63 Zabezpieczenie boczne, zapobiegające wjechaniu pod pojazd. 

64 

Belka świetlna ostrzegawcza w wykonaniu LED (światło stroboskopowe koloru żółtego) 

zamontowana na dachu kabiny z podświetleniem na białym tle i napisem „Wodociągi ” 

uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu stacyjki 

zapłonowej – sterowanej z kabiny kierowcy mocowana na uchwytach magnetycznych. 

65 Oświetlenie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

66 Światła dojazdy dziennej w technologii LED. 

67 Akumulatory 12V minimum 180Ah – 2szt. 

68 Oznakowanie długości pojazdu na krawędziach zgodnie z polskimi przepisami  
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o ruchu drogowym. 

69 Rejestrator pracy frameLOGIC z dodatkową sondą paliwa w zbiorniku. 

 Wyposażenie dodatkowe podwozia 

1 Gaśnica z atestem. 

2 Trójkąt ostrzegawczy. 

3 Apteczka samochodowa. 

4 Kamizelka odblaskowa koloru pomarańczowego szt. 3. 

5 Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu. 

6 Kliny pod koła. 

7 Klucz do kół. 

8 Wąż długości 15 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej. 

9 Lodówka. 

10 Dywaniki. 

11 Zestaw żarówek zapasowych – 1kpl. 

 

DANE TECHNICZNE ZABUDOWY 

 

 Zbiornik 

1 

Zabudowa posadzona na ramie pośredniej, połączonej z ramą podwozia, przy zachowaniu 

wymagań producenta podwozia, cynkowana ogniowo, pokryta powłokami 

antykorozyjnymi. 

2 

Zbiornik cylindryczny z wypukłymi dennicami, dzielony na dwie części ruchomą 

przegrodą, jedna część na wodę czystą, druga na osady z czyszczenia kanalizacji. 

Wykonany ze stali węglowej lub równoważnej. 

3 Grubość płaszcza zbiornika oraz dennic min. 6mm, pokryty powłokami antykorozyjnymi. 

4 

Łączna pojemność robocza zbiornika dla wody używanej do czyszczenia i dla osadu 

powinna wynosić nie mniej niż 11m3i nie więcej niż 12m3 (pojemność robocza jest to 

pojemność zbiornika pomniejszona o objętość wszystkich instalacji i urządzeń 

umieszczonych wewnątrz zbiornika). Pojemność zbiornika należy ustalić jako maksymalną 

możliwą osiągalną dla zadanych parametrów wysokości i długości pojazdu lecz nie 

mniejszą niż 11m3 i nie większą niż 12m3. 

5 Dopuszczalne ciśnienie robocze: -0,9 / +0,5 bara. 
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6 
Zbiornik wyposażony w pierścienie wzmacniające ciśnieniowo – próżniowe równomiernie 

rozkładające naprężenia zbiornika. 

7 

Zbiornik całkowicie opróżniany z osadów za pomocą ruchomego tłoka, Tłok wyposażony 

w jedną uszczelkę NBR pompowaną z pulpitu sterującego do lepszego doszczelnienia 

komory po jego blokadzie. 

8 

Zbiornik dzielony na dwie części przegrodą ruchomą, jedna część na wodę czystą, druga 

na osady z czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Przegroda ta powinna być przesuwana 

pneumatycznie. Blokowanie przegrody ruchomej ma odbywać się automatycznie, od 

wewnątrz zbiornika za pomocą automatycznych rygli umieszczonych  wewnątrz zbiornika 

po jego obu stronach. Przesuw tłoka jak również blokada pozycji ma być widoczna na 

głównym pulpicie sterującym. 

9 

Podział zbiornika minimum na 3 różne ustawienia, według proporcji: 

komora szlamu - komora wody - 1:1, 

komora szlamu - komora wody - 1:2, 

komora szlamu - komora wody - 1:3. 

10 Możliwość zrzutu cieczy nad osadowej poprzez wysięgnik. 

11 

W dolnej części pokrywy tylnej dennicy należy umieścić króciec ssania  

i opróżniania DN125 uruchamiany elektro-pneumatycznie, z zasuwą. Króciec ma być 

wyposażony w złącze Perrot z zaślepką. 

12 

Spust wód nadosadowych poprzez główny wąż ssący (przełączenie instalacji ssącej na 

„ciśnienie” ma powodować zasysanie wody nad osadowej z komory szlamowej poprzez 

rurę i przepompowywanie jej z powrotem do kanału poprzez wąż ssący na wysięgniku). 

13 

Wskaźniki napełnienia komór: 

• dla komory szlamowej: mechaniczny wskaźnik ze skalą z tyłu pojazdu  

z możliwością odczytu przez operatora w czasie czyszczenia kanalizacji oraz 

wskaźnik elektroniczny na pulpicie sterowniczym, 

• dla komory wodnej wskaźnik z podziałką umieszczony (z prawej strony pojazdu 

patrząc w kierunku jazdy) na zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez 

operatora w czasie czyszczenia kanalizacji oraz wskaźnik elektroniczny na pulpicie 

sterowniczym. 
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14 

Fartuch wylotowy zabezpieczający przy spuście osadów ze zbiornika elementy 

konstrukcyjne podwozia i zabudowy przed zachlapaniem. wykonany ze stali nierdzewnej 

(nie lakierowanej) wystający poza obrys zderzaka pojazdu. Kanty zabezpieczone poprzez 

kołowe wywinięcie blachy. 

15 

Zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie tylną dennicą – rygiel lub rygle 

hydrauliczne samoregulujące się. Dennica tylna otwierana i zamykana siłownikami 

hydraulicznymi automatycznie z zabezpieczeniem przeciw otwarciu, zawiasy dennicy w 

górnej części zbiornika, zewnętrznie wzmocniona i otwierana do góry na całym przekroju, 

sterowana z prawej strony na tyle pojazdu hydraulicznie, z automatycznym 

zabezpieczeniem przed opadaniem. Otwarcie rygla lub rygli może odbywać się po 

zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar. 

Uszczelnienie pomiędzy dennicą, a płaszczem zbiornika uszczelką olejoodporną. 

Stanowisko do sterownia ze skrzynki sterującej zaworami dennicy powinno być 

umieszczone w obszarze, z którego operator widzi dennice, ale nie znajduje się 

bezpośrednio przy niej. 

16 

Ruchomy tłok przesuwany nadciśnieniem wytwarzanym pompą ssącą wyposażony tylko w 

jedną uszczelkę NBR, pompowaną z pulpitu sterującego automatycznie po jej 

zablokowaniu. 

17 
W tłoku przesuwnym właz inspekcyjny o średnicy min 500mm umożliwiający wejście do 

komory wodnej zbiornika. 

18 

Komora wodna powinna być napełniana poprzez króciec z filtrem DN 50mm  

z zasuwą odcinającym DN 50 mm, ze złączem typu storz „C” oraz zaślepką. Króciec należy 

umieścić w obszarze pompy ciśnieniowej. 

19 
Spust wody czystej ze zbiornika rurociągiem Ø 80mm wyposażonym w zasuwę odcinającą 

i złącze strażacki typu Storz B. 

 Układ ssania 

1 

Pompa ssąca z płaszczem wodnym, chłodzona cieczą, wydajność pompy ssącej minimum 

2500 m3/h (w swobodnym przepływie). Pompa ssąca  napędzana jest: 

• z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i przekładnię wielo-

pasową, 

• sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego oraz pilota radiowego, 

• przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy, prosty system napinania pasów 

klinowych, 
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• osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza. 

2 Max podciśnienie 0,9 bar, max nadciśnienie 0,5 bar. 

3 Możliwość ssania ścieków i szlamów z głębokości min. 10m od powierzchni terenu. 

4 
Przewód ssący Ø 125 mm olejoodporny , cała armatura oraz wszystkie przewody rurowe 

ssące o średnicy wewnętrznej Ø 125 mm. 

5 
Komora zabezpieczająca pompę ssącą przed przelaniem zbiornika z układem zaworów 

kulowych pływających. 

6 
System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem 

bezpieczeństwa 0,5 bara. 

7 
Zawór ograniczający podciśnienie usprawniający pracę pompy oraz system dodatkowych 

zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem. 

8 
Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego, 

pneumatycznie sterowany. 

9 
Długość węża ssącego zamontowanego na samochodzie musi zapewniać ssanie  

z głębokości min. 8m od powierzchni terenu, bez stosowania przedłużek. 

10 

Przewód ssący Ø 125 mm , cała armatura oraz wszystkie przewody rurowe ssące  

o średnicy wewnętrznej Ø 125 mm. Przewód ssący i przedłużki powinny być wykonane z 

tworzywa (np. gumy) zbrojonego drutem metalowym w sposób zabezpieczający przed 

spłaszczaniem na skutek podciśnienia lub przed rozerwaniem na skutek nadciśnienia oraz 

olejoodporne. Koniec węża zamontowanego na samochodzie powinien mieć końcówkę 

typu PERROT. Przedłużki do węża powinny być zaopatrzone w komplet końcówek typu 

PERROT (męska i żeńska). 

11 Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów. 

12 
W komplecie przedłużki o średnicy wewnętrznej takiej jak rura ssąca o długości 3,0 mb. w 

ilości 3 szt. przewożone w skrzyniach umieszczonych wzdłuż zbiornika. 

13 
Sterowanie parametrami pompy ze skrzynki sterowniczej przy wykorzystaniu komunikacji 

CAN BUS. 

14 Wyciszenie pompy poprzez zabudowę  wysokimi drzwiami otwieranymi na bok. 

15 Punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę. 

16 Kołowrót węża ssącego. 
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17 Zmontowany nad zbiornikiem w położeniu horyzontalnym. 

18 

Napęd bębna hydrauliczny wyposażony w płynną regulację prędkości obrotowej w 

obydwu kierunkach, wyposażony w system automatycznego równego zwijania  

i rozwijania węża. 

19 Pojemność kołowrotu min.20m przy średnicy węża ssawnego min.DN125. 

20 Bęben wykonany z blachy cynkowanej ogniowo i lakierowany proszkowo. 

 Układ wysokociśnieniowy 

1 

Pompa wysokociśnieniowa w wykonaniu nurnikowym (nurniki ceramiczne)  

o wydajności min. 340 l/min i ciśnieniu min. 190 bar,  napędzana mechanicznie od 

przystawki odbioru mocy podwozia poprzez pasy klinowe i wał napędowy (wymagane 

jest ułatwione dojście do regulacji naciągu pasków klinowych). Bezpośrednio na wale 

napędowym pompy znajdować się ma koło pasowe i pneumatyczne sprzęgło napędowe. 

Zabudowana w przedniej części zabudowy po prawej stronie zbiornika (patrząc w 

kierunku jazdy). 

2 
Rurociągi pompy ciśnieniowej min.DN32 wraz z armaturą (zawory kulowe i złącza 

obrotowe) redukującą straty ciśnienia. 

3 
Zawór przeciążeniowy w układzie hydraulicznym zabezpieczający przed pracą  

z nadmiernym ciśnieniem. 

4 

Pompa musi mieć możliwość utrzymania stałego niezmiennego maksymalnego ciśnienia 

przy maksymalnej wydajności (minimalne parametry to minimum 180bar przy wydajności 

minimum340 l/min). 

5 Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody. 

6 Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. 

7 

Sygnalizacja sygnałem optycznym i akustycznym braku wody w zbiorniku, oraz 

automatycznym wyłączeniem pompy ciśnieniowej przy niedostatecznej ilości wody w 

zbiorniku. 

8 System opróżniania instalacji wodnej z resztek wody – pneumatyczny. 

9 Zabezpieczenie pompy przed przeciążeniem. 

10 Zawór swobodnego przepływu wody. 

11 Sterowanie parametrami pompy ze skrzynki sterowniczej oraz pilota przy wykorzystaniu 
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komunikacji CAN BUS. 

12 
Wyciszenie pompy poprzez zabudowę wysokimi drzwiami otwieranymi na bok, 

zamykanymi na klucz. 

13 Zabezpieczenie węża przed tarciem o krawędzie studni, górne i dolne. 

14 
Ogrzewanie zimowe (możliwość pracy pojazdem w warunkach zimowych przy 

temperaturze min. -100C). 

 Bęben duży z wężem wysokociśnieniowym roboczy 

1 Zabudowany nad zbiornikiem w położeniu horyzontalnym o pojemności  200m węża. 

2 

Napęd bębna hydrauliczny wyposażony w płynną regulację prędkości obrotowej w 

obydwu kierunkach, wyposażony w system automatycznego równego zwijania  

i rozwijania węża. 

3 

Wąż gumowy wysokociśnieniowy o średnicy Ø 1 cal (DN25) o ciśnieniu rozrywania 

będącym trzykrotnością ciśnienia roboczego i długości min. 120m wzmocniony oplotem 

tekstylnym. 

4 

Bęben wyposażony w elektroniczny licznik metrów. Nie dopuszcza się licznika mierzącego 

mechanicznie posuw węża. Licznik metrów ma być włączony do szyny CAN BUS tak aby 

było możliwe przejęcie liczonej ilości metrów przez system lokalizacji i monitoringu. 

System pomiaru ma być bezdotykowy w stosunku do węża. Odczyt długości węża 

również na pilocie sterującym. 

5 
Wyświetlacz elektronicznego licznika metrów również odczytywany na pulpicie 

sterującym z tyłu pojazdu, łatwo odczytywalny przez obsługę. 

6 Bęben wykonany z blachy cynkowanej ogniowo i lakierowany proszkowo 

 Bęben mały z wężem wysokociśnieniowym 

1 Zamontowany z tyłu po prawej stronie pojazdu, napęd bębna hydrauliczny. 

2 By-pass dla odprowadzenia nadmiaru wody. 

3 

Wąż gumowy wysokociśnieniowy o średnicy Ø 1/2 cala (DN13) o ciśnieniu rozrywania 

będącym trzykrotnością ciśnienia roboczego i długości 60 m wzmocniony oplotem 

tekstylnym. 

4 Okucia węża wysokociśnieniowego Ø 1/2 cala z gwintem BSP. 

5 W wyposażeniu pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem. 
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6 Wykonany z blachy cynkowanej ogniowo i lakierowany proszkowo. 

 Ramię robocze - wysięgnik hydrauliczny 

1 Wysięgnik hydrauliczny kombinowany ocynkowany ogniowo i lakierowany proszkowo. 

2 Wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego z dwóch kołowrotów. 

3 Z dodatkowym napędem prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia. 

3 
Posadowiony na przegubie obrotowym z tyłu na dennicy, sterowany przekładnią 

ślimakową, hydraulicznie odchylany o min.1800. 

4 
Wyposażony w przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie  

i teleskopowe wydłużanie). 

5 O wysokości podnoszenia min. 4050mm. 

6 Hydrauliczny teleskop min. 1200mm. 

7 
Zasięg pracy wysięgnika patrząc w kierunku jazdy–min. 4450 mm od krawędzi  na lewą 

stronę pojazdu -  min. 6200 mm od krawędzi na prawa stronę pojazdu. 

8 
Na końcu wysięgnika zamontowana dodatkowo wciągarka hydrauliczna min. 450kg 

udźwigu, sterowana z głównego pilota radiowego. 

 Recykling - minimum czterostopniowy system odzysku wody 

1 Filtr zgrubny min. (350 p). 

2 Obudowa filtra odporna na ciśnienie i podciśnienie wykonana ze stali szlachetnej. 

3 Obrotowy bęben filtra z systemem automatycznego czyszczenia podczas pracy. 

4 Kraty zabezpieczające przed szmatami i innymi grubymi frakcjami. 

5 Minimum dwa cyklony wirujące. 

6 Pompa obiegowa o wydajności  min. 650 l/min. 

7 Wirówka filtrująca z interwałowym systemem czyszczenia. 

8 Komora osadowa z kaskadowym przepływem wody. 

9 Łatwy dostęp serwisowy do czyszczenia obydwu filtrów. 

10 
Zastępcze ręczne sterowania systemami czyszczenia filtrów i odsysania osadów  

z komór filtracyjnych. 
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11 
Zastępcze ręczne sterowania systemami czyszczenia filtrów i odsysania osadów  

z komór filtracyjnych. 

12 

System odzysku wody ma pracować całkowicie automatycznie i jest kontrolowany  

poprzez czujniki napełnienia poszczególnych komór, tak aby zapewnić ciągłą pracę 

pojazdu z maksymalną wydajnością wody płuczącej kanał. 

13 
Filtry obrotowe napędzane hydraulicznie i zabezpieczone przed uszkodzeniem zaworami 

bezpieczeństwa w przypadku przeciążenia. 

 Sterowanie- stanowiska obsługi pracą zabudowy 

1 

Urządzenia sterowane przez wyłączniki zabudowane w szafie. Możliwość sterowania 

urządzeniem z miejsca pracy operatora (w tylnej części pojazdu). Sterowanie całością 

zabudowy ma się odbywać przez magistralę CAN-BUS. 

2 

Szafa sterująca szczelna, zabezpieczona przed wilgocią, obudowa wykonana  

ze stali kwasoodpornej. Wyposażona w następujące urządzenia: kolorowy monitor LCD 

(odporny na wstrząsy, możliwy do obsługi w rękawicach roboczych, kolorowy  o 

przekątnej min 10”, przystosowany do pracy w temperaturach od -20 do +600C,o 

rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, kolory 24 bit, jasność min. 480 CD/m2 z 

automatyczną regulacją jasności z piktogramami i opisami w języku polskim, o stopniu 

ochrony IP min. 65, zabudowany w głównej szafce sterowniczej). 

Wyposażona w następujące funkcje: 

• Sterowanie silnikiem podwozia: 

• Regulacja obrotów (+/-), 

• Obrotomierz, 

• Przystawka mocy - włącz/wyłącz, 

• Pompa ssąca - włącz/wyłącz, 

• Wakuometr, 

• 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), 
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• 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, 

3 

Bezprzewodowy zdalny pilot sterowania. Samochód należy wyposażyć w 2 piloty 

zdalnego sterowania ze zdublowanymi podstawowymi funkcjami zabudowy tj: 

• 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  4  akumulatory oraz ładowarka akumulatorów zamontowana 

na stałe w pojeździe - pilot przystosowany również do pracy na przewodzie 

elektrycznym. 

4 
Dodatkowo należy przewidzieć stanowisko obsługi z kablem zdalnego sterowania o 

długości kabla min.10m oraz funkcjami jak na pilocie zdalnego sterowania. 

5 
System sterowania zabudową ma umożliwiać załączanie przystawki odbioru mocy bez 

konieczności załączania tej przystawki w kabinie kierowcy. 
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6 

Dodatkowe sterowanie na dennicy tylnej jako ręcznie sterowane zawory hydrauliczne do 

poniższych funkcji: 

• Kołowrót węża ciśnieniowego - zwiń/rozwiń, 

• Kołowrót węża ssącego – zwiń/rozwiń, 

• Wysięgnik obróć - prawo/lewo, 

• Wysięgnik - podnieś/opuść, 

• Wysięgnik - teleskop wysuń/wciągnij. 

 Wymagania dodatkowe 

1 

System ogrzewania zimowego wyposażony w przepływowy ogrzewacz wody oraz pompę 

cyrkulacyjną tłoczącą wodę w obiegu zamkniętym przez duży i mały wąż 

wysokociśnieniowy, zapewniający pracę systemy przy temperaturze do minus 100C. 

2 
Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza, co najmniej 

+40oC przy pełnym obciążeniu pompy ssącej i pompy wysokociśnieniowej. 

3 Części wirujące urządzenia zabezpieczone osłonami. 

4 

Osłony boczne kołowrotów po prawej i lewej stronie, wykonane z lekkiego metalu, 

osłaniające kołowroty ułożone nad zbiornikiem, do wykorzystania jako powierzchnie 

reklamowe. 

5 Wszystkie funkcje opisane w języku polskim 

 Wyposażenie dodatkowe 

1 
Imadło o minimalnej szerokości szczęk 120 mm przymocowane w tylnej części do ramy 

podwozia na ergonomicznej wysokości do pracy z poziomu terenu. 

2 
Instalacja sanitarna do mycia rąk dla obsługi składająca się ze zbiornika na wodę o 

pojemności min. 5l, przepływowego ogrzewacza wody oraz obrotowej wylewki kranu. 

3 
Reflektor ledowy przenośmy zasilany z gniazda w szafie sterującej o min. mocy 25 W i 

napięciu 24V z kablem dł. min. 10 m. 

4 

Zamykane szafki/skrzynki narzędziowe zabudowane wzdłuż zbiornika na całej długości 

zabudowy (po prawej i lewej stronie pojazdu) z klapami otwieranymi do góry z 

siłownikami podtrzymującymi wykonane z materiału odpornego na korozję (stali 

nierdzewnej lub aluminium) podświetlane w środku oświetleniem LED, zabudowane na 

stabilnej konsoli. 

5 
Otwarte wanny na węże ze stali nierdzewnej, długość wanien zależna od długości 

podwozia. 
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6 Rolka nastawna górno krawędziowa. 

7 
Rolka dolna - krawędziowa (typ. banan), wraz z bębnem sprężynowym z linką 12 metrów 

do jej zawieszenia. 

8 

Kosz na odpady wykonany z blachy stalowej nierdzewnej zamontowany z tyłu po lewej 

stronie pojazdu (patrząc w kierunku jazdy), przechylany celem opróżnienia min. 90 stopni 

o pojemności min 60 litrów. 

9 

Oświetlenie pojazdu (światło białe) podczas pracy nocnej lampami halogenowymi LED 

umieszczonymi na zbiorniku min 6szt. 

Lampa halogenowa LED podstawowa montowana na stałe na wysięgniku roboczym - 1 

sztuka. 

Reflektor ledowy przenośmy zasilany z gniazda w szafie sterującej o min. mocy 75 W i 

napięciu 24V z kablem dł. min. 15 mb. 

Po 2szt. z obu stron lampy stroboskopowe. 

Lampy stroboskopowe zamontowane w zderzaku 2szt. 

Boczne światła obrysowe LED. 

Dwie lampy zamontowane z tyłu pojazdu na dennicy, ostrzegawcze, typu 

autostradowego, pulsacyjne (światło stroboskopowe) koloru żółtego. 

10 

Instalacja sanitarna zamontowana w szafce ze stali nierdzewnej, składająca się ze 

zbiornika na wodę o pojemności min. 5l, przepływowego podgrzewacza wody, obrotowej 

wylewki kranu, dozownika na mydło oraz dozownika z dezynfekantem do rąk. 

11 

Hydrauliczna wyciągarka linowa udźwig 450kg, ze zintegrowanym prowadzeniem liny, 

zamontowany na ramieniu wysięgnika długość liny min. 12mb, sterowanie za pomocą  

pilota sterowania bezprzewodowego. 

12 
Drabina aluminiowa umożliwiająca wejście na szczyt zabudowy pojazdu zamontowana z 

boku pojazdu. 

13 Gniazdo zasilania lampy zamontowane z tyłu pojazdu o napięciu 24V. 

14 Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i dennicy wg normy DIN 30710. 

15 
Wyprowadzenie przewodów w jednym bloku do smarowania elementów napędu pomp 

w łatwo dostępne miejsce. 

16 Latarka LED na akumulatory ze stanowiskiem do ładowania w kabinie pojazdu. 

17 
W szafie sterującej przewidzieć montaż gniazda napięciowego do zasilania przenośnego 

reflektora ledowego. 
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 Osprzęt 

1 Wąż do napełniania zbiornika wodą zakończony końcówkami DN50 – min. 10 metrów. 

2 Pachołki ostrzegawcze zamontowane na zabudowie min. 6szt. 

3 
Króciec zakańczający wąż ssawny DN 100 o długości min. 1m wykonany  

z aluminium ze złączem na klamrę – inżektor 1szt. 

4 Haki do otwierania włazów min. 80cm – 2 szt. 

5 Młotki: 1x5kg, 1x10kg. 

6 Hydrauliczny podnośnik włazów kanalizacyjnych. 

7 
Pistolet ciśnieniowy wodny z lancą do prac pomocniczych do węża DN 13 montowany za 

pomocą śrubunku wyposażony w złącze obrotowe. 

8 
Stojak hydrantowy do hydrantów podziemnych Ø 80mm 1szt. wraz z kluczem do zasuw-

1szt. 

9 Klucz do otwierania hydrantów nadziemnych-1szt. 

10 Szpadel – 1szt. 

11 

Dysze kanałowe z wkładkami ceramicznymi dostosowane do maks. parametrów 

wydajności pompy ciśnieniowej na wąż o średnicy Ø 1/2 cala (DN13) po 1szt.: 

• wypłukująca, 

• ciągnąco płucząca, 

• płucząca. 

12 

Dysze kanałowe z wkładkami ceramicznymi dostosowane do maks. parametrów 

wydajności pompy ciśnieniowej na wąż o średnicy Ø 1 cal (DN25) po 1szt.: 

• wypłukująca, 

• ciągnąco płucząca, 

• płucząca, 

• dysza  aluminiowa to tłuszczy waga 3kg od Ø 200, 

• głowica czyszcząca dno kanału bomba, min 9 dysz z wkładkami ceramicznymi i 

złączem obrotowym. 
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L.p. Wymagania ogólne 

1 
Zamawiający wymaga, aby cały osprzęt elektryczny zabudowy oparty był na cyfrowej 

magistrali CAN. 

2 
Złącze RS testowania (ma umożliwić sprawdzanie wszystkich funkcji elektronicznych 

zabudowy). 

3 
Dokumentacja niezbędna do dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie Polski – 

wymagane na dzień ostatecznego odbioru pojazdu. 

4 
Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony 

środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

5 

Instrukcje obsługi nadwozia i podwozia konserwacji i napraw w języku polskim  

w wersji papierowej 1kpl. i elektronicznej na nośniku pamięci zewnętrznej dostarczone 

przy dostawie pojazdu. 

6 

Katalog części zamiennych nadwozia i podwozia, schematy elektryczne, pneumatyczne i 

hydrauliczne pojazdu wraz z zabudową w języku polskim w wersji papierowej 1kpl. i 

elektronicznej na nośniku pamięci zewnętrznej dostarczone przy dostawie pojazdu. 

7 Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. 

8 Homologacja na kompletny samochód bądź badania jednostkowe. 

9 

Szkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi podwozia, zabudowy, 

konserwacji i prawidłowego eksploatowania pojazdu w siedzibie zamawiającego trwające 

min. 3 dni. 

 

 

 

 


