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I. OPIS PODWOZIA: 
 

 3-osiowe podwozie ciężarowe 26 t, 
 przednie zawieszenie pneumatyczne, 
 tylne zawieszenie pneumatyczne,  
 przednia oś wzmocniona, 
 tylna oś wzmocniona, belka skrętna, 
 stabilizator przedniej i tylnej osi, 
 rura wydechowa za kabiną kierowcy skierowana do góry, 
 kabina 3-osobowa, kolor ciemnoniebieski RAL 5010, 
 ogumienie wielosezonowe, na przedniej osi rozmiar ogumienia 315/60R22,5, na tylnych 

osiach rozmiar ogumienia 315/80R22,5 (tarcze 8,25 – 22,5) z osłonami nakrętek kół 
przednich, 

 podwozie dla ruchu prawostronnego, 
 silnik wysokoprężny min. 360 KM (EURO 6), zapewniający jednoczesną pracę wszystkich 

urządzeń zabudowy przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów urządzeń, 
 skrzynia biegów z odpowiednimi przełożeniami do mocy silnika i charakteru pracy pojazdu 

z zabudową, 
 niezależna przystawka mocy NMV, 
 blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, 
 układ hamulcowy ABS i ASR, 
 blokada przed staczaniem się pojazdu na wzniesieniach, 
 ogranicznik prędkości do 85 km/h – elektroniczny, 
 wyciszenie pojazdu do 80dB, 
 hamulec silnikowy z zaworem upustowym, 
 hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z osłonami tarcz hamulcowych, 
 2-obwodowe hamulce pneumatyczne, 
 podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza, 
 tachograf cyfrowy, 
 elektrycznie podnoszone szyby, 
 komputer pokładowy, 
 kamera najazdowa do jazdy tyłem, z monitorem w kabinie kierowcy, 
 dźwiękowy sygnał cofania, 
 pełna regulacja kolumny kierownicy, 
 fotel kierowcy na poduszce pneumatycznej, 
 fotel funkcyjny pasażera i siedzenie środkowe z pasami bezpieczeństwa, 
 pokrowce na siedzenia, 
 zbiornik paliwa min. 300 l, korek wlewu zamykany na klucz, 
 belka świetlna ze światłem ostrzegawczym koloru pomarańczowego, sygnalizującym pracę 

sprzętu wraz z napisem MPWiK Lębork na dachu kabiny kierowcy, 
 dwa żółte światła ostrzegawcze zamontowane na tylnej części zabudowy,  
 oświetlenie umożliwiające widoczną i bezpieczną pracę na obszarze roboczym, 
 wyposażenie: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny, wąż do pompowania 

opon, lampa ostrzegawcza, zestaw narzędzi- kluczy, dwa kliny pod koła, 
 zestaw lusterek:  

 boczne zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie, zewnętrzne lusterka 
składane, 
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 rampowe - krawężnikowe szerokokątne zewnętrzne zamontowane po stronie 
pasażera, 

 dojazdowe  -  przednie zewnętrzne zamontowane po stronie pasażera, 
 szerokokątne zewnętrzne zamontowane nad przednią szybą, 
 szerokokątne zamontowane po stronie kierowcy, 

 radio,  
 możliwość podłączenia radiotelefonu, 
 centralny zamek z autoalarmem, 
 światła halogenowe przednie, 
 wzmocnione zawieszenie tylne kabiny, 
 siatka ochronna na reflektory przednie i tylne, 
 dywaniki gumowe kierowcy i pasażera, 
 system do pomiaru nacisku na wszystkie osie z wyświetlaczem w kabinie pojazdu, 
 przygotować samochód pod wyposażenie w system GPS obejmujący montaż sondy 

poziomu paliwa w zbiorniku, sondy logowania kierowcy, sondy lokalizacji pojazdu, sondy 
pracy obrotów silnika, sondy pracy obrotów pomp (Progress Piotr Zakrzewski,  
81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 198 B), 

 klimatyzacja kabiny, 
 dzielnik napięcia 12V/11A do podłączenia radiotelefonu, 
 oświetlenie stopni wejściowych, 
 immobilizer z transponderem, 
 fartuchy przeciw błotne kół przednich i tylnych, 
 tablica „G” wg przepisów UE, 
 lokalizacja usługi serwisu podwozia - do 90 km od siedziby Spółki. 
 

II. OPIS ZABUDOWY:  
Zabudowa przeznaczona do czyszczenia i udrażniania kanalizacji do ø 400 mm z pełnym 
recyklingiem wody. 

 
1. Zbiornik wody: nie podnoszony, posadowiony w sposób zapewniający równomierny nacisk na 

osie włączony do systemu recyklingu. 
 

2. Zbiornik nieczystości: 
 zbiornik nieczystości ze stali nierdzewnej (gatunek: 1.4301 V2A, ≠ 5 mm) lub ze stali 

czarnej (podać gatunek stali), zabezpieczony antykorozyjnie 5 warstwami, 
 zbiornik o objętości min. V= 5,0 m3, 
 zbiornik nieczystości opróżniany grawitacyjnie ze wspomaganiem poprzez system płukania, 
 zbiornik posadowiony w sposób zapewniający równomierny nacisk na osie. 
 

3. System recyklingu wody, umożliwiający skuteczne oczyszczenie wody odzyskanej do 
optymalnego usunięcia frakcji stałych, pracujących w sposób ciągły i automatyczny, 
pozwalający na ciągła prace pompy wysokociśnieniowej. 

 
 
4. Zbiornik wody (ścieku podczyszczonego): 

 ze stali nierdzewnej (gatunek 1.4301 V2A, ≠ 5 mm), 
 włączony w system recyklingu o objętości min. V= 4,0 m3, 
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5. Pompa próżniowa, przystosowana do czyszczenia kanałów o średnicy do ø 400 mm: 
 pompa z płaszczem wodnym o wydajność min. 2000 m³/h., zabudowana w specjalnej szafce 

wyciszającej prace pompy zamykanej na klucz w celu wykluczenia dojścia osób 
postronnych. 

 
6. Pompa wysokiego ciśnienia: 

 ciśnienie robocze min. 165 bar, maksymalne ciśnienie robocze dostosowane do czyszczenia 
kanałów do średnicy nie większej niż ø 400 mm, 

 wydatek roboczy min. 300 dm3/min z płynną regulacją wydajności, 
 napęd pompy poprzez system wielopaskowy. 

 
7. Kołowrót bębnowy z wężem ssącym gumowym min. ø 110 i wężem ciśnieniowym, 

umieszczone poziomo na zbiorniku osadu. Węże zwijane i rozwijane hydraulicznie, poprzez 
ramię robocze, obrotowe min po 90° w lewo i w prawo od osi podłużnej pojazdu – łącznie co 
najmniej 180°, oraz wysuwane teleskopowo 1200 mm, podawane do studni. Teleskopowe  
i obrotowe ramię robocze obsługujące wszystkie węże. Zatrzymanie ramienia w dowolnej jego 
pozycji. Dopuszcza się zastosowanie systemu kasetowego poziomo ułożonego na zbiorniku 
przy zachowaniu pozostałych wymogów operacyjności ramienia. Wąż rozwinięty w całości 
powinien umożliwić zassanie osadu z głębokości 12,0 m od poziomu terenu, bez konieczności 
podłączania dodatkowych węży. Wysięg ramienia roboczego min. 3,5 m. Wąż ssący podawany 
w sposób nie powodujący załamania lub zagniecenia naprowadzane rolką dociskową. Kolano 
zabezpieczające wąż tłoczny podczas pracy, tzw. banan. 

 
8. Bęben dużego węża ciśnieniowego wraz z urządzeniem automatycznego nawijania węża: 

 wąż tłoczny ø 25 mm, długość min. L=120 m, preferowane umiejscowienie bębna za kabiną 
kierowcy, 

 napęd hydrauliczny. 
 
9. Bęben małego węża ciśnieniowego ø 13 mm: 

 napęd hydrauliczny, bezstopniowa regulacja prędkości, 
 wąż tłoczny ø 13 mm o długości min L = 60 m, 
 jedno ramię robocze dla węży ø 25 mm i ø 13 mm. 

 
10. Zapewnienie rozwiązania technicznego z zastosowaniem automatyki zabezpieczeń systemu 

prowadzenia i monitorowania pracy węża ciśnieniowego.  
 
11. System recyklingu wody: 

 pracujący w sposób ciągły, bez konieczności przerywania pracy pomp ssącej i pompy 
tłocznej, 

 wydatek systemu powyżej 450 l/min., 
 układ recyklingu sterowany sekwencyjnie, przy braku objętości roboczej poszczególnych 

stopni, automatyczne wyłączenie odpowiedniego stopnia recyklingu, 
 łatwy dostęp do urządzeń separujących w trakcie pracy pojazdu (należy złączyć opis 

postępowania w przypadku niedrożności systemu recyklingu). 
Czynności eksploatacyjne nie powinny być czasochłonne i powinny się odbywać, bez 
konieczności wymiany elementów filtracyjnych. 
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12. Sterownik do kontroli i diagnostyki pracy zabudowy: 

 zapewniający redukcję obrotów silnika podwozia przed wysprzęglaniem pompy tłocznej  
i pompy ssącej. 
 

13. Sterowanie szczelnie zabezpieczone przed wilgocią i dostępem osób postronnych umieszczone 
w tylnej części zabudowy lub na ramieniu roboczym umożliwiającym pełną obsługę funkcji 
zabudowy. Pilot radiowy zdalnego sterowania o zasięgu do 200m. 

 
14. Urządzenia wyciszone do poziomu hałasu poniżej 80dB.  

15. Układ zapewniający przejazdy i pracę w zimie w temp. do -12ºC. 

16. Oświetlenie ramienia roboczego - 2 lampy ledowe, lampa przenośna. 
 
17. Lampa halogenowa zamontowana w tylnej części zabudowy umożliwiająca oświetlenie miejsca 

wydobywania osadu – czyszczenia kanału, z dodatkowym gniazdem na samozwijającym 
przedłużaczu o dł. min. 15m ( dodatkowy reflektor na wyposażeniu). 

18. System blokowania dennicy – hydrauliczny lub pneumatyczny. 

19. Dolny zawór ssący. 
 

20. Zestaw głowic czyszczących z wkładkami ceramicznymi dla odzysku wody: 
 głowica uniwersalna SN50 ø  13 mm, zakres pracy od ø 40 mm do ø 150 mm, 
 głowica uniwersalna SN 100 ø 25 mm, zakres pracy od ø 150 mm do ø 400 mm, 
 dysza Quarto CP50 ø 13 mm, zakres pracy od ø 40 mm do ø 150 mm, 
 dysza Quarto CP100 ø 25 mm, zakres pracy od ø 150 mm do ø 400 mm, 
 bomba płucząca RSD60 ø 25 mm, zakres pracy od ø 150 mm + redukcja z ø 20 mm  

do ø 13 mm. 
 
13. Centralny układ smarowania zabudowy. 

 
14. Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry oraz liczniki 

czasu pracy pomp. 
 

15. Wziernikowe oraz pływakowe wskaźniki napełnienia zbiorników. 
 

16. Licznik metrów wprowadzania węża wysokociśnieniowego do kanału. 
 

17. Wciągarka elektryczna do otwierania włazów studni na wysięgniku roboczym. 
 

18. Możliwość zrzutu wód nadosadowych wężem ssącym. 
 

19. Fartuch ochronny wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej, wysunięty do 100 mm poza 
gabaryt samochodu, ochraniający podwozie przed zabrudzeniem w czasie opróżniania 
zbiornika z osadu, umieszczony na stałe na wysokości tylnej pokrywy zbiornika, w kolorze 
zbiornika osadu. 

 
20. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne. 
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21. Pojemnik na odpady o pojemności min. 40 l. 

 
22. Drabina aluminiowa zapewniająca możliwość obsługi zabudowy. 

 
23. Dwa pachołki ostrzegawcze zamocowane w tylnej części pojazdu. 

 
24. Kolor zabudowy i logo zamawiającego według uzgodnień po odbiorze wstępnym. 

 
25. Wszystkie części zabudowy lakierowane indywidualnie przed montażem końcowym. 

 
26. Spusty ze zbiorników sprowadzone do tylnej części pojazdu. 

27. Serwis zabudowy w siedzibie przedsiębiorstwa. 
 
III.   SPOSÓB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW (należy podać: ile stopni oczyszczania, opis 

każdego stopnia oczyszczania, maksymalną wielkość zanieczyszczeń znajdujących się  
w wodzie dostarczonej do pompy ciśnieniowej wyrażoną w mikronach).  

IV.     WYMAGANIA  DODATKOWE: 
 
Do oferty należy załączyć: 
1. Nazwę i typ oferowanego samochodu oraz szczegółowy opis proponowanych rozwiązań 

technicznych zabudowy samochodu specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
systemu ulokowania zbiornika wody i zbiornika nieczystości - należy załączyć rysunek 
poglądowy. 

2. Wykaz codziennych czynności eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem w ciągłej 
sprawności samochodu wraz z informacją łącznie trwania codziennych czynności 
eksploatacyjno - obsługowych samochodu z dokładnością do 15 min wynikający  
z dokumentacji techniczno ruchowej. 


