ZAŁĄCZNIK NR 5
Przedmiotem zamówienia, jest dostawa:
A. fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie zamiatarki chodnikowej o następujących
parametrach:
Minimalne warunki:
1. Rok produkcji – 2019/2020
2. Konstrukcja przegubowa
3. Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody
4. Dopuszczalna masa całkowita do 2,5 tony
5. Zbiornik paliwa min 40 l
6. Silnik spalinowy 3 cylindrowy, chłodzony cieczą, moc minimalnie 25 kW
7. Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji
8. Minimalna prędkość transportowa 20 km/h
9. Napęd hydrostatyczny na 4 koła
10. Długość całkowita maksymalnie 3900 mm
11. Szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1100 mm ,
12. Wysokość pojazdu maksymalnie 2000 mm
13. Rozmiar opon minimum 12 cali
14. Rozstaw osi maksymalnie 1300 mm
15. Zbiornik wody czystej minimum 150 l
16. Ładowność zbiornika zamiatarki co najmniej 400 kg
17. Zbiornik na nieczystości minimum 400 litrów pojemności użytkowej zgodnie z
certyfikatem EN 15429
18. Zespół zamiatający dwu szczotkowy – szerokość zamiatania min. 150 cm sterowana z
kabiny operatora, szczotki zamiatające mieszane ( syntetyczne ze stalą) z możliwością
regulacji w płaszczyźnie poziomej
19. Kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel umieszczony centralnie, ogrzewana, i
klimatyzowana, drzwi po obu stronach kabiny, składane lusterka boczne
20. Lampa i akustyczny sygnał cofania
21. Ręczny wąż ssawny o średnicy minimum 100 mm i długości minimum 3 m
22. Myjka wysokociśnieniowa
23. Dodatkowa pompa hydrauliczna do podnoszenia zbiornika w czasie awarii
24. Emisja spalin co najmniej etap III a
25. Kanał ssący o średnicy nie węższej niż 170 mm
26. Poziom hałasu urządzenia maksymalnie 80 db
27. Certyfikat PM 2,5; PM 10 – potwierdzenie EUnited (certyfikat)
28. Gwarancja 24 miesiące.
Zamiatarka musi posiadać homologację umożliwiającą poruszanie się pojazdu po drogach
publicznych.
Zamiatarka musi być przystosowana do współpracy z oferowanym przez dostawcę produkowanym
seryjnie osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych, osprzęt z hydraulicznym
przestawieniem bocznym tj.;
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- zamiatarka walcowa doczepiana w systemie szybkiej zmiany o szerokości 130 lub 150 cm mająca
hydrauliczną regulacje boczną oraz osłonę gumową
- pług jednolemieszowy lub dwulemieszowy
- posypywarka walcowa lub silosowa
- nożyce do żywopłotu

B. dodatkowych elementów wyposażenia:
1. platforma ładunkowa ze stojakiem na odpady i śmieci, komplet, w tym
a) platforma
b) stojak do platformy
2. elementy wyposażenia pojazdu, posypywarka rolkowa i rozrzucająca, w tym
a) posypywarka:
b) tarcza rozrzucająca:
3. elementy wyposażenia pojazdu, w tym:
a) wózek do zamiany zbiornika
b) stojak do pojemnika.
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