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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych dla zakupu beczki asenizacyjnej
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WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BECZKI ASENIZACYJNEJ
I.
I.1

I.2

WYMAGANIA PODSTAWOWE
Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu
drogowym”. Beczka asenizacyjna musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po
drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów
wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn.zm.).
Beczka asenizacyjna fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2018,
Podać markę, typ i model
.........................................................................
(Należy podać Markę, typ i model samochodu oraz rok produkcji)

I.3

Beczka asenizacyjna musi posiadać aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

II.
II.1

KONSTRUKCJA, ZABUDOWA
Beczka musi posiadać dwukomorowy zbiornik o pojemności minimum 8000 litrów, w tym:
● 2000 litrów na czystą wodę,
● 6000 litrów na osady/nieczystości
Beczka na jednoosiowym zawieszeniu
Konstrukcja samonośna z ramą środkową wzmacniającą
W beczce musi znajdować się tylny właz o średnicy minimum fi=600 przeznaczony do czyszczenia zbiornika z
osadów. Pokrywa włazu na zawiasie.
Beczka wyposażona w kompresor o wydajności minimum 6500 l/min napędzany wałkiem z ciągnika, który
umożliwia tankowanie i opróżnianie zbiornika
Beczka wyposażona w pompę wodną napędzaną hydraulicznie o wydajności 60 l/min i ciśnieniu 140 bar przez
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filtr i regulowany zawór bezpieczeństwa zasila zwijadło z wężem o długości 60m
Beczka musi być wyposażona w wałek WOM
Ogumienie – koła o rozmiarze R22,5
Zwijadło hydrauliczne
Beczka wyposażona w wskaźniki napełnienia:
● w zbiorniku na czystą wodę,
● w zbiorniku na nieczystości.
Instalacja elektryczna 12V.
Wąż ssawny 4” o długości 6m wraz z uchwytami na węże ssawne
Zbiornik beczki obustronnie ocynkowany, wykonany z blachy min. 5 mm
Dodatkowe wyposażenie:
- dysza (głowica) kanałowa do czyszczenia kanalizacji
- lanca do mycia ciśnieniowego maszyn,
- Manowakuometr,
- błotniki,
- mechaniczna stopa podporowa,
- hamulec ręczny postojowy.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BECZKI ASENIZACYJNEJ
I.

II.
III.
IV.

Gwarancja podstawowa na beczkę - min. 1 rok (12 miesięcy)
A. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i bezpłatne przeglądy techniczne podwozia w
ciągu min.1 rok według warunków gwarancji (w tym musi się znajdować min. 1 punkt w odległości do 100 km od
siedziby Zamawiającego).
B. Koszty oferty powinny uwzględniać :
-koszty przeglądu w serwisie w ciągu min.1 roku wg warunków gwarancji
-koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych w serwisie w ciągu min.1 roku wg warunków
gwarancji
Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie budowy, obsługi i konserwacji pojazdu
dla minimum 3 osób w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy
Do oferty należy dołączyć:
- foldery, prospekty ze zdjęciami oferowanej beczki, z wymiarami beczki oraz opisem wyposażenia;
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W terminie dostawy ciągnika należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji beczki, urządzeń i sprzętu
zamontowanego w beczce w języku polskim, książki gwarancyjne beczki oraz wyposażenia, świadectwo
homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.

Uwaga ! :
*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych
parametrów, należy wpisać oferowane konkretne rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji
wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści
SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne,
jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego
poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku przedmiotu zamówienia. Przez ofertę równoważną należy
rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/produktów, które zostały przedstawione
w tabeli, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku
zaoferowania rozwiązania/produktu
równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów. W
przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/produktami wskazanym
przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od
rozwiązania/produktu wskazanego przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować - w dokumentach załączonych
do oferty - nazwę rozwiązania/ produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/produktów,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie
równoważnej oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań Zamawiającego przedstawionych w SIWZ.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym formularzu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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