Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………………………..
nazwa Wykonawcy, adres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawa fabrycznie nowej podciśnieniowej kompaktowej zamiatarki chodnikowej” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. oświadczam, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i posiada następujące parametry techniczne: 
	
Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego:
parametry techniczne oferowanego pojazdu*
1)
Pojazd fabrycznie nowy nie używany pochodzący z produkcji seryjnej -  rok produkcji 2019

2)
pojazd wolnobieżny 
- prędkość transportowa do 25 km/h
-spełniający zapisy ustawy prawo o ruchu drogowym,
- spełniający wymagania EUnited PM10/PM 2,5
-  spełniający wymogi normy STAGE III A/ STAGE III B  i wyższej w zakresie  emisji spalin


	
3)
wymiary maszyny 
- długość maszyny nie większa niż 3500 mm
- szerokość maszyny bez lusterek nie większa niż 1200 mm

4)
masa maszyny
- minimalna ładowność 550 kg
-DMC nie większe niż 2500 kg

5)
układ napędowy/silnik
-czterocylindrowy silnik diesla o mocy minimum 25kW,chłodzony cieczą przekazujący napęd hydrostatyczny na koła tylne lub 3 cylindrowy silnik diesla z napędem hydrostatycznym na 4 koła 
- zbiornik paliwa min.41 l

6)
układ kierowniczy
- przegub skrętny ze wspomaganiem hydraulicznym

7)
kabina kierowcy
- jednoosobowa
-fotel operatora regulowany na zawieszeniu pneumatycznym lub hydraulicznym
- drzwi lewe i prawe
- otwierane przeszklone okno w podłodze
- kabina ogrzewana i klimatyzowana
- kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem
- licznik godzin pracy
-wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczami
- sterowanie osprzętem z kabiny operatora|
- radio


8)
ogumienie
-koła minimum 12 cali na obu osiach
- koło zapasowe minimum 12 cali

9)
układ zamiatania
- dwie niezależne regulowane, napędzane hydraulicznie szczotki
-regulowana prędkość obrotowa szczotek
-maksymalna szerokość zamiatania minimum 1850 mm

10)
układ ssący
-ssawa o szerokości minimum 450 mm wyposażona w mechanicznie sterowaną klapę do pobierania gabarytowych zanieczyszczeń
- rura ssawna łącząca ssawę ze zbiornikiem o minimalnej średnicy 150 mm, wyposażoną w klapę rewizyjną do jej czyszczenia i udrażniania bez konieczności podnoszenia kabiny lub zbiornika
- dodatkowo rura ssąca do liści o minimalnej średnicy 100 mm i długości minimalnej 3000 mm z możliwością podłączenia z prawej i lewej strony zbiornika

11)
układ zraszania
- układ zraszania składający się ze spryskiwaczy szczotek bocznych (minimum jeden na szczotkę) oraz spryskiwacza ssawy
- zbiornik wody czystej o minimalnej pojemności 200 l 

12)
pojemnik na zmiotki
-wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium
- podnoszony hydraulicznie z kabiny, dodatkowo awaryjna pompa ręczna
- minimalna wysokość zrzutu 1400 mm
- pojemność pojemnika netto minimum 880 l
Zamawiający określając  pojemność pojemnika netto przyjmuje pojemność użytkową zgodnie z normą EN15429. Pojemność użytkowa – pojemność zbiornika możliwa do wykorzystania na gromadzenie nieczystości, minus woda wykorzystywana do recyrkulacji.

- pojemnik wyposażony w filtr łańcuchowy

13)
bezpieczeństwo
- oświetlenie drogowe oraz sygnalizator świetlny na dachu kabiny lub zamontowany w innym miejscu, przy czym zamontowane oświetlenie ostrzegawcze ma być widoczne  z każdej strony pojazdu  ( kogut ostrzegawczy)
- światło i sygnał akustyczny cofania

14)
wyposażenie dodatkowe
-wyposażenie zimowe - posypywarka
-wyposażenie zimowe -szczotka do doczyszczania śniegu o minimalnej szerokości 1400 mm z flanszą

*   Wykonawca zobowiązany jest w tej kolumnie podać dane dotyczące oferowanego pojazdu lub   wpisać   właściwą    odpowiedź    (tak    lub    nie)    w    poszczególnej    pozycji    tabeli.
	




………………………
  podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy
	



























