
Zał. nr 1  

„Dostawa do siedziby Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie 

używanej śmieciarki dwukomorowej do wywozu odpadów komunalnych” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Minimalne wymagania techniczne: 

1. Kompletna dwukomorowa zabudowa śmieciarki tylno - załadowczej o pojemności skrzyni   

ładunkowej minimum 14 m
3
.  

2. Rok produkcji nie starszy niż 2008 rok (podwozie + zabudowa). 

3. Paliwo – olej napędowy. 

4. Norma - minimum EURO 4. 

5. Przebieg nie większy niż 360 000 km. 

6. Liczba osi – 2, napęd 4x2. 

7. Dwa stopnie dla ładowaczy. 

8. Urządzenie zasypowe (wrzutnik) obsługujący pojemniki MGB o pojemności od 110 do 1100 

litrów, montowane fabrycznie. 

9. Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu. Dwa 

przyciski do awaryjnego zatrzymania. 

10. Sterowanie wrzutnikiem za pośrednictwem przycisków zamontowanych po obu stronach 

odwłoka. 

11. Oświetlenie i oznakowanie pojazdu wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. 

12. Ostrzegawcze światło rotacyjne. 

13. Płynna regulacja zgniotu. 

14. Zbiornik paliwa o minimalnej pojemności 200 l z zamykanym na klucz wlewem. 

15. Kamera cofania wraz z zamontowanym monitorem w kabinie kierowcy. 

16. Kabina dzienna, krótka trzyosobowa. 

17. Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją min. 1 rok. 

18. Zagęszczanie odpadów przez zgniot płytowo-liniowy tzw. szufladowy. 

19. Reflektor roboczy z tyłu zabudowy. 

20. Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego. 

21. ABS. 

22. Automatyczny i ręczny cykl załadunku. 

23. Dwa komplety kluczyków. 

24. Posiadać serwis w Polsce. 

25. Instrukcja obsługi w języku polskim, (zabudowa + podwozie). 

26. Posiadać dokumenty określające: częstość i rodzaj przeglądów gwarancyjnych i 



pogwarancyjnych oraz ostatnio przeprowadzone przeglądy. 

27. Wanna zasypowa przystosowana do odprowadzania odcieków z odpadów z króćcami 

odpływowymi z zaworami. 

28. Maksymalna wysokość wanny zasypowej 120 cm – możliwość załadunku ręcznego. 

29. Skrzynia ładunkowa w kształcie prostopadłościanu, ze ścianą wypychającą i dwustronnie 

działającym siłownikiem hydraulicznym. 

30. Uruchomienie wrzutnika (podnoszenie, opróżniania i opuszczanie) za pomocą dźwigni 

umieszczonych po obu stronach odwłoka. 

31. Ważne badanie techniczne pojazdu. 

32. Dowód rejestracyjny lub dokumenty pozwalające na rejestrację jako pojazd do wywozu 

odpadów komunalnych na terenie Polski. 

33. Gwarancja na pojazd i zabudowę – minimum 3 miesiące od daty protokolarnego odbioru 

śmieciarki. 

 

II. Pozostałe warunki dostawy 

 

1. Integralną częścią dostawy jest przeszkolenie pracowników zamawiającego umożliwiające 

samodzielną obsługę pojazdu. 

2. Zamawiający przed zawarciem umowy dokona oględzin używanej śmieciarki dwukomorowej 

do wywozu odpadów komunalnych w miejscu wskazanym w przez Wykonawcę znajdującym 

się na terytorium RP. 
3. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji seryjnej. 

4. Przedmiot zamówienia powinien być kompletny, w pełni sprawny technicznie i użytkowo, 

przygotowany do użytkowania, wolny od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób 

trzecich. 

5. Wykonawca przedstawi zamawiającemu, na 7 dni przed odbiorem, kopie dokumentów o 

których mowa w pkt: 25;26;31 i 32 oraz dokument gwarancyjny. 

6. W dniu odbioru przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli, w zakresie obsługi przedmiotu 

zamówienia, pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego i na tą okoliczność sporządzi 

protokół. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii biegłego rzeczoznawcy na temat 

oferowanej używanej śmieciarki dwukomorowej do wywozu odpadów komunalnych oraz do 

wykonania sprawdzenia stanu technicznego na wybranej stacji kontroli pojazdów w odległości 

do 50 km od miejsca oględzin. 
8. W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca, jako gwarant, przekaże 

zamawiającemu dokument gwarancyjny (oświadczenie gwarancyjne), który w szczególności 

spełnia następujące warunki: 

1) gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia,  

2) w okresie gwarancji naprawy pojazdu wykonywane będą bezpłatnie przez Wykonawcę w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych (tj. np. 

koszty robocizny, dojazdy, części zamiennych itp.) obciążają Wykonawcę 

3) w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych 

wad i usterek niezależnie od miejsca położenia  pojazdu, 

4) gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia, 

5) okres gwarancji, zadeklarowany przez wykonawcę, biegnie od dnia dostawy, jeśli pojazd jest 

zarejestrowany w Polsce lub od dnia rejestracji w Polsce, jeśli w dniu dostawy przedmiot 

zamówienia nie jest zarejestrowany w Polsce, 

6) Wykonawca wykonuje naprawę niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

powiadomieniu o wadzie, 

7) Wykonawca dostarcza pojazd zastępczy, (o parametrach takich samych jak przedmiot 



zamówienia,) lub pokrywa koszty wynajęcia pojazdu zastępczego (o parametrach takich 

samych jak przedmiot zamówienia), w przypadku naprawy dłuższej niż 14 dni, 

8) Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym zawiera również inne warunki gwarancji które nie 

mogą być mniej korzystne niż opisane w pkt 8 ppkt 1-7 i postanowieniami KC dot. gwarancji. 

 


