
 
 
 
 

Załącznik nr 9 do SWZ 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wielofunkcyjnej zamiatarki 

chodnikowej w formie leasingu operacyjnego 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub używanej wielofunkcyjnej zamiatarki 

chodnikowej wraz z osprzętem do zamiatania, myjką ciśnieniową, ręcznym wężem ssawnym. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

34921100-0 - zamiatarki drogowe; 

34144431-8 - zamiatarki zasysające;  

34144400-2 - pojazdy utrzymania dróg;   

34144430-1 - pojazdy do zamiatania dróg; 

66114000-2 - usługi leasingu finansowego; 

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: 

Zamiatarka chodnikowa powinna spełniać następujące wymagania: 

1. Rok produkcji: nie starsza niż 2017 

2. Silnik - spalinowy – diesel, min. 24 kW - klasa emisji spalin min. STAGE IIIA 

3. Napęd na cztery koła 

4. Przeniesienie napędu: hydrostatyczne 

5. Prędkość jazdy do przodu: min. 20 km/h 

6. Prędkość jazdy do tyłu min. 8 km/h 

7. Promień skrętu (wewnętrzny) maks. 75 cm 

8. Hamowanie hydrostatyczne 

9. Mechaniczny hamulec postojowy 

10. Zdolność do pokonywania wzniesień min. 25% 

11. Wymiary zamiatarki bez osprzętu 

- długość: 278 cm - 335 cm 

- szerokość: 100 cm - 122 cm 

- wysokość: 195 cm - 230 cm 

- rozstaw osi: 130 cm +/- 10 cm 

12. Masa zamiatarki bez osprzętu maks. 1400 kg 

13. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) zamiatarki maks. 2001 kg 

14. Poziom głośności maks. 81 dB(A) 

15. Kabina:  - zamykana 

- kamera cofania z wyświetlaczem 

- regulacja wydatku wody z kabiny 

- radioodbiornik 

- żaluzja przeciwsłoneczna na przedniej  

- uchwyt na napoje 

16. Kolumna kierownicy regulowana 

17. Fotel kierowcy regulowany - zawieszony pneumatycznie 
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18. Ogrzewanie  

19. Klimatyzacja  

20. Obrotowe światło ostrzegawcze 

21. Oświetlenie zewnętrzne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych 

22. Oświetlenie robocze umożliwiające pracę po zmierzchu 

23. Lusterka zewnętrzne: - po obu stronach kabiny, ogrzewane elektrycznie 

24. Wycieraczka szyby przedniej 

25. Spryskiwacz szyby przedniej 

26. Akustyczny sygnał cofania 

27. Zbiornik na nieczystości : - odporny na  korozję 

- hydraulicznie podnoszony min. wys. podnoszenia 130 cm 

- pojemność min. 500 l 

- dopuszczalna ładowność min. 400 kg 

- uchwyt na miotłę/skrobak 

28. Zbiornik na czystą wodę - min. 150 l 

29. System odzyskiwania wody ze zbiornika zanieczyszczeń (recykling wody) 

30. Ręczny wąż ssawny - średnica min. 10 cm 

- długość min. 3,5 m 

31. Ręczna myjka ciśnieniowa : - ciśnienie min. 120 bar 

- długość węża min. 10 m  

32. Moduł ze szczotkami :  - szczotki o średnicy min. 60 cm  

- regulowana prędkość obrotowa 

33. Moduł ze szczotkami : - szerokość zamiatania min. 140 cm 

34. Wysokość opróżniania zmiotek min. 1300 mm 

35. Średnica kanału ssącego min. 150 mm (15 cm) 

36. System redukcji pylenia podczas pracy certyfikat PM10 

37. Wyposażenie dopuszczające pojazd do ruchu drogowego :  

- trójkąt ostrzegawczy z homologacją  

- światło ostrzegawcze z homologacją  

- kamizelka odblaskowa 

- apteczka 

38. Gwarancja: minimum niż 24 miesiące 

39. Przebieg nie więcej niż 650 motogodzin 

40. Możliwość rozbudowy pojazdu o sprzęt do całorocznego utrzymania terenów 

zewnętrznych, co najmniej: pług, posypywarka piasku i soli, szczotka do liści, system koszący 

z możliwością mulczowania 

41. Pełne, nieodpłatne szkolenie 3 operatorów w momencie dostawy zamiatarki, które 

obejmuje zarówno teorię użytkowania maszyny, jak i praktyczne przeszkolenie w zakresie 

obsługi i konserwacji 

 

5. WARUNKI LEASINGU: 

1) Leasing operacyjny, 

2) Waluta umowy leasingu: polski złoty, 

3) Umowa leasingu będzie trwała 48 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej 

trwania 47 równych rat leasingowych, 

4) Opłata wstępna: w wysokości 20 000,00 zł brutto, 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 
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okresu, na który zawarto umowę. 

7) Wartość wykupu: do 1% ceny netto przedmiotu leasingu, 

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. 

14) Zaoferowany pojazd musi być kompletny, w żadnym elemencie nie mógł być 

uszkodzony, musi być zarejestrowany na terenie Polski lub z kompletem niezbędnych 

dokumentów do zarejestrowania na terenie RP. 

15) Miejsce dostawy: Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. ul. Stawowa 2a, 

57-220 Ziębice - baza Zamawiającego. 

16) Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

17) Termin dostawy: 7 dni od dnia podpisania umowy. 

18) Przekazanie pojazdu odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 


