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Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednej sztuki 

używanego pojazdu specjalnego z nową zabudową asenizacyjną, spełniającego normę EURO 6 w 

zakresie emisji spalin jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących 

w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki 

techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 

2020 r. poz. 110 z późn. zm.)i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Pojazd przeznaczony 

będzie do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

I. SAMOCHÓD –parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez 

Zamawiającego: 

- rok produkcji podwozia nie starszy niż 2015r. 

- dopuszczalna masa całkowita 18 000kg. 

- przebieg nie większy niż 330 000km. 

- silnik wysoko prężny 6 cylindrowy , rzędowy o mocy 400 KM spełniający normy emisji spalin 

EURO 6 

- pojazd wyprodukowany do ruch prawo stronnego, kierownica fabrycznie z lewej strony 

- zautomatyzowana skrzynia biegów 

- podwozie dwu osiowe 4x2 , tylna oś wyposażona w koła bliźniacze 

- oś przednia zawieszenie resor, oś tylna zawieszenie pneumatyczne 

- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie 

- kierownica z możliwością regulacji wysokości i pochylenia 

- kabina krótka dwuosobowa 

- klimatyzacja z automatyczną regulacja temperatury 

- tachograf z ważną legalizacją 

- lusterko przednie po stronie pasażera ,,dojazdowe,,(zgodne z UE) 

- lusterka wsteczne 

• lusterko krawędziowe prawe i lewe 

• lusterko szerokokątne prawe i lewe ogrzewane i sterowane elektrycznie 

- ogumienie kół jezdnych o zużyciu maksymalnie 40% 

- pełnowymiarowe koło zapasowe tego samego typu co na pojeździe 

- listwy przeciw najazdowe boczne 

- belka przeciw najazdowa tylna  

- siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym regulowanym w trzech płaszczyznach 

- elektrycznie sterowane szyby drzwi kierowcy i pasażera 
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-  kamera cofania 

- sygnalizacja dźwiękowa włączenia biegu wstecznego  

- radioodtwarzacz fabryczny 

- kliny pod koła 2 szt. 

- gwarancja min  12 m-cy 

II. ZABUDOWA– parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez 

Zamawiającego: 

     - fabrycznie nowa zabudowa asenizacyjna rok produkcji 2022, wykonana przez zakład        

posiadający dla   swoich wyrobów certyfikat CE 

     - oznakowana tabliczką znamionową z podanymi parametrami nadbudowy 

     - zbiornik cylindryczny o pojemności 10m3 , wykonany z blachy stalowej o grubości 6 mm, 

wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi  

      - zbiornik wyposażony w przegrodę wewnętrzną 

      - nachylenie zbiornika 4-5 stopni 

      - kompresor ssąco-tłoczący z napędem hydraulicznym 

      - tylna dennica otwierana i ryglowana ręcznie wyposażona w przyłącze oraz zasuwę wyposażoną 

w zawór odpowietrzający i ociekacz pod zasuwą 

       - rynny na węże wykonane ze stali pokryte blachą ALU 

       -  główny zawór pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika,  

       - dolny zawór  pływakowy znajdujący się pod kompresorem  

        - płynowskaz w części przedniej zbiornika wykonany z poliwęglanu, wyskalowany 

        -  mono wakuometr 

        - wychwytywacz oleju smarującego 

        - tłumik hałasu 

        - obsługa beczki przez jedną osobę 

        - max. ciśnienie 0,5 bar 

        - przeniesienie napędu z podwozia przystawka odbioru mocy 

        - lampa stroboskopowa w tylnej części zbiornika oraz lampa typu halogen do oświetlenia 

miejsca pracy 

        - gwarancja na zabudowę min 12 m-cy 

III. DODATKOWO- Zamawiający wymaga: 

1) Dokumentów potwierdzających przebieg pojazdu 

2) Kopię dokumentów do rejestracji pojazdu lub pojazd zarejestrowany w Polsce 

3) Serwis olejowo-filtrowy silnika 

4) Wyposażenie dodatkowe: 
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a) Pojazd musi być wyposażony zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

ustawy o transporcie drogowym i pokrewnych. Wyposażenie pojazdu powinno 

obejmować m.in.: apteczkę, gaśnicę, podnośnik min. 18  000 kg udźwigu, klucz do kół, 

trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe 

IV. LEASING OPERACYJNY:  

1) Okres leasingu 4 lata – 47 (czterdzieści siedem) równych rat leasingowych, 

2) Opłata wstępna w wysokości 45 % wartości netto przedmiotu leasingu płatna do 7 

dni od dnia podpisania umowy leasingu, 

3) Raty leasingowe o stałym niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy 

leasingowej, płatne raz w miesiącu na podstawie harmonogramu stanowiącego 

integralną część umowy, 

4) Opcja wykupu pojazdu za 1 % wartości początkowej pojazdu netto, pod warunkiem 

spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu, 

5) Koszt ubezpieczenia pokrywa Zamawiający, 

6) Koszty podatku od środków transportu pokrywa Zamawiający w formie refaktury, 

7) Rejestrację i opłatę rejestracyjną pojazdu pokrywa Zamawiający w formie refaktury, 
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