Załącznik nr 7

ZGKiM/D/1/02/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Fabrycznie nowy pojazd – zamiatarka chodnikowa.
I. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące minimalne warunki:
Pojazd fabrycznie nowy – nie starszy niż 2018,
Przebieg nie więcej niż 15 mtg,
Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, moc min 55 KW, pojemność min 1900cm spełniający wymagania:
UE 97/68/EU Etap IIIb*,
1. Maszyna w kolorze RAL2011,
2. Podwozie przegubowe, kąt skrętu max 45 stopni,
3. Zbiornik paliwa poj. min 50L,
4. Zbiornik wody czystej min 180L,
5. Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła 4 x 4,
6. Pojazd wolnobieżny, prędkość transportowa do 25 km/h,
7. Prędkość robocza min. 12 km/h,
8. Dopuszczalna masa całkowita max do 3500 kg,
9. Rozmiar opon min. 15 cali,
10. Ręczny wąż ssawny do stosowania po obydwu stronach pojazdu, długość min 3m z uchwytem centralnym
odchylanym w pionie, automatycznie chowany po zakończeniu pracy ,
11. Myjka wysokociśnieniowa, wydajność min 13 l/min, ciśnienie min. 120 bar, ręczny pistolet natryskowy długości
min 900 mm, długość węża min 10 m,
12. Wysokość pojazdu bez koguta max 2000 mm,
13. Szerokość maszyny bez lusterek max 1380 mm,
14. Rozstaw osi max 1600mm,
15. Maksymalna szerokość zamiatania nie mniejsza niż 2250mm,
16. Minimalna pojemność zbiornika na śmieci min 1300cm³,
17. Zbiornik na śmieci wykonany z metalu odpornego na ścieranie i korozję,
18. Wysokość rozładowywania śmieci max 1450mm od podłoża,
19. Zawór do spuszczania wody ze zbiornika na śmieci.
20. Układ wentylacji kabiny wyposażony w ogrzewanie z regulacja temperatury i klimatyzacją.
21. Licznik godzin pracy,
22. Poziom hałasu urządzenia max 74 dB przy 1600obr./min mierzony zgodnie z normą DIN EN ISO 11201 i zgodnie
z dyrektywą 2006/42/WE,
23. Poziom hałasu na zewnątrz mierzony nad pojazdem zgodny z Dyrektywą 2000/14/WE,
24. Kabina operatora oszklona, jednomiejscowa, wyposażona w klimatyzację, drzwi wejściowe po obydwu stronach,
25. Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczami,
26. Podgrzewane lusterka boczne,
27. Przyłącze do hydrantu w celu napełniania wody z sieci wodociągowej,
28. Fotel operatora regulowany na zawieszeniu pneumatycznym lub hydraulicznym, umieszczony centralnie,
29. Wspomaganie układu kierowniczego,
30. Światło i sygnał akustyczny cofania,
31. Oświetlenie drogowe oraz sygnalizator świetlny na dachu kabiny (kogut),
32. Maszyna wyposażona w układ recyrkulacji wody,
33. Zespół dwóch szczotek zamiatających, regulowane obroty szczotek w zakresie 0-120 obr/min,
34. System zraszania przy szczotkach talerzowych,
35. Kanał ssący o średnicy min 180 mm,
36. Dysza ssawna o szerokości min 550mm umieszczona między kołami,
37. Klapa zasysania dużych śmieci sterowana z kabiny operatora lub rozwiązanie równoważne,
38. System wymiany osprzętów bez użycia narzędzi ręcznych,
39. Sterowanie osprzętem z kabiny operatora,
40. Dostawca zapewni bezpłatne przeszkolenie wyznaczonych przez zamawiającego pracowników w dniu dostarczenia
maszyny oraz w terminach obsługi serwisowej. Przeprowadzone szkolenia potwierdzone zostaną stosownym
certyfikatem.
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II. Wyposażenie dodatkowe:
Zamiatarka czołowa walcowa kompatybilna z maszyną:
- hydrauliczna nastawa boczna,
- szerokość zamiatania min. 145cm,
- stojak podporowy,
- kurtyna ochronna przed odrzucaniem zmiotek w płaszczyźnie pionowej.
III. Warunki gwarancji i serwisu:
- Gwarancja na zamówiony sprzęt – minimum 24 miesiące.
- Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 48 godzin od daty telefonicznego lub mailowego
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
- w wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca
odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy we własnym serwisie, a na czas dokonywania naprawy zapewni maszynę
zastępczą.
- Odległość stacjonarnego punktu serwisowego nie większa niż 70 km od siedziby Zamawiającego
IV. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu:
- deklarację zgodności CE,
- instrukcję obsługi/użytkowania w języku polskim wraz ze wszystkim dokumentami niezbędnymi do prawidłowej
eksploatacji zamiatarki,
- komplet kluczy w liczbie dostarczanej przez producenta.
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