OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (czterech) sztuk kompletnych pakowarek piasku –
specjalistyczna przyczepa ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego dozowarka materiałów
sypkich.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 43261100-1 ładowarki mechaniczne.
2. Wymagania techniczne urządzeni:
1) Przyczepa z dozowarką/pakowarką do piasku fabrycznie nowa, rok produkcji 2019.
2) Przyczepa z pakowarką do piasku o dopuszczalnej masie całkowitej 3000 – 3500 kg.
3) Przyczepa powinna spełniać wymagania określone w polskimi przepisami o ruchu drogowym
zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).
4) Przyczepa powinna spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt. 4. 3. 5. „przyczep
i naczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym” załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia
27 kwietnia 2010 rok zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 nr.85 poz. 533).
Potwierdzeniem spełnienia w/w wymagań jest kopia świadectwa dopuszczenia wydanego przez
CNBOP-PIB w Józefowie. Do świadectwa należy dołączyć sprawozdanie z badań wraz z wynikami
badań.
5) Przyczepa dwuosiowa powinna posiadać świadectwo homologacji dołączone do oferty.
Przystosowana do przewozu pakowarki, wyposażona w:
- dyszel o regulowanej wysokości z zaczepem wymiennym (oczkowo/kulowym) umożliwiającym
holowanie przez samochody pożarnicze różnego typu,
- hamulec najazdowy mechaniczny,
- oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym,
- 2 kliny pod koła,
- jedno regulowane kółko pomocnicze z możliwością sterowania z przodu,
- oświetlenie 12/24 V’,
- klucz do kół, trójkąt odblaskowy, gaśnicę proszkową GP2X,
- elementy podwozia – ocynk,
Wykonawca w dniu odbioru dostarczy dokumenty niezbędne do zarejestrowania przyczepy
w Wydziale Komunikacji.
6) Na przyczepie powinna być zamontowana dozowarka umożliwiająca mechaniczne zasypywanie
worków piaskiem podczas prowadzonych akcji przeciwpowodziowych.
7) Pakowarka powinna posiadać następujące parametry techniczne:
- możliwość pracy jako mobilna i stacjonarna,
- samodzielny napęd silnikiem spalinowym o mocy min. 10kW,
- pojemność zbiornika nasypowego 2,5 m3,
- wydajność zasypanych worków min. 900 worków 20 kg na godzinę,
- możliwość napędu z ciągnika rolniczego poprzez wałek odbioru mocy,
- rozruch ręczny lub elektryczny z akumulatorem min. 41 Ah,
- dopuszczalna ładowność piasku jako mobilna min. 1100 kg
- dopuszczalna ładowność piasku jako stacjonarna min. 3500 kg.
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8) Urządzenie powinno posiadać dodatkowo panel do posypywania piasku lub sorbentów sypkich
używanych podczas działań ratowniczo – gaśniczych.
9) Konstrukcja sprzętu w wykonaniu odpornym na działanie warunków atmosferycznych,
zabezpieczenie dodatkowe skrzyni zasypowej oraz silnika w postaci plandek.
10) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3 dniowym
wyprzedzeniem.
11) Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 6 osób w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu.
12) Gwarancja pełna na urządzenie min. 24 miesiące.
13) Urządzenie oraz przyczepa powinna posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
14) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz
punktów serwisowych).
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