
Załącznik Nr3

 do oferty sprawa nr. PZP:1/04/2018

............................................................

         (   pieczęć dostawcy ) 

Zamawiający: 
Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o

                    26-700 Zwoleń, ul.Bogusza 19

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Oferent: 

....................................................................................................  

....................................................................................................  

....................................................................................................  

(pełna nazwa firmy, adres, nr telefonu i fax) 

Marka, model i typ samochodu : model I typ zbudowy hakowej

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 Poniżej przedstawia się zestawienie warunków technicznych jakie powinien 
spełniać pojazd. Załącznik jest integralną częścią SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalistycznego - hakowca. 
Specyfikacja techniczna samochodu przeznaczonego do przewozu kontenerów o

dopuszczalnej masie całkowitej DMC minimum 18 ton.(pojazd dwuosiowy) 
ROK produkcji : fabrycznie nowy 2018 , 

spełnieniem warunków jest akceptacja wszystkich pozycji  na / tak /

Główne elementy pojazdu:                                                                       TAK / NIE              

1 Silnik minmum 250 KM

2 Norma emisji spalin EURO 6.

3 Układ diagnostyki pokładowej.

4 Hamulec silnikowy. 

5 automatyczna

6 Pojazd dwuosiowy o DMC minimum 18000 kg

7 Wlot powietrza wysoki z boku kabiny. 

8 Rozstaw osi od 3900 mm do 4100mm. 

9 Nośność przedniego zawieszenia minimum 7500 kg. 

10 Przednie zawieszenie resory paraboliczne wzmocnione lub 
zawieszenie pneumatyczne



11 Zawieszenie tylne zawieszenie pneumatyczne. 

12 Tylny most pojedynczy bez zwolnic. 

13 Nośność tylnego zawieszenia do minimum 11000 kg.

14 Tylny stabilizator. 

15 Hamulce tarczowe. 

16 Tylna belka przeciwnajazdowa stalowa. 

17 Boczne belki przeciwnajazdowe. 

18 Przeciwrozbryzgowe chlapacze przednie. 

19 Odblaskowe tablice wyróżniające. 

20 Koła i opony :  Rozmiar  R 22,5 

Kabina dzienna: 

1 Fotel kierowcy komfortowy z pasem zintegrowanym. 

2 Dwa lub podwójny fotel pasażera. 

3 Nawiew ciepłego i zimnego powietrza. 

4 Publikacje i wyświetlacz w języku polskim. 

5 Dodatkowe okno z tyłu kabiny.

6 Blokowanie drzwi manualne. 

7 Elektryczna regulacja przednich reflektorów.

8 Zestaw wskaźników standardowy. 

9 Immobilajzer. 

10 Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu 90 dB 

11 Gaśnica polska. 

12 Trójkąt ostrzegawczy. 

13 Dwa kliny pod koła. 

14 Koło zapasowe. 

15 Podnośnik 10 tonowy. 

16 Gumowe dywaniki podłogowe. 

17 Mechanicznie regulowane koło kierownicy. 



18 Zawieszenie kabiny na tulejach gumowych - przód/tył. 

19 Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane. 

20 Lusterko wewnętrzne z przodu kabiny. 

21 Osłona przeciwsłoneczna. 

 Dodatkowe elementy podwozia: 

1 Lampa ostrzegawcza zespolona na dachu kabiny. Z napisem: 
ZUK ZWOLEŃ

2 Tylna lampa oświetlająca urządzenie hakowe w nocy. 

3 Dokumentacja techniczna , katalog części zamiennych i 
instrukcja obsługi. 

URZĄDZENIE   HAKOWE    fabrycznie nowe : rok prod. 2018

1 Nominalna moc załadunkowa minimum 11000 kg 

2 Hydrauliczna blokada kontenera.

3 Urzadzenie wykonane w technologi  modułowej, 

4 Długość dostosowana do kontenerów o długości  od 3500 mm 
do 4500 mm ( maksymalna odległośc roli od haka 4000mm )

5 Serwis urzadzenia hakowego w odległości do 100 km

6 wszystkie elemnety wukonane w technologi spawanej
 

7 Wysokość haka 1200 mm 

8 Wszystkie elementy montażowe cynkowane ogniowo

9 Sterowanie z zewnątrz i wewnątrz pojazdu. 

10 Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera.

11 Dokumentacja techniczna , poświadczenie montażu,  

12 Awaryjne wyłączanie urządzenia hakowego. 

13 Dokumentacja do odbioru pojazdu z zabudową przez UDT

 


	FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

