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1. Cele zadania nr 5 
 
Projekt „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” 2004/PL/16/C/PE/023 decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 19 grudnia 2005 r. uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu 
Spójności w wysokości 71% kosztów kwalifikowanych.  
 
Wdrażanie nowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, a zwłaszcza 
wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów, wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu 
do gromadzenia odpadów w miejscu powstawania oraz właściwych pojazdów do zbierania i 
wywozu nagromadzonych odpadów. W tym celu przewidziano dostawy pojazdów, 
pojemników oraz worków do gromadzenia odpadów. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Zamówienie podzielone zostało na następujące części:  

1. pojazdy (bezpylne) do zbiórki odpadów - samochody ciężarowe śmieciarki do zbiórki 
odpadów organicznych, 

2. pojemniki domowe i przydomowe, 
3. worki na odpady opakowaniowe. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
Ponieważ zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności Wykonawca musi 
uwzględnić przy realizacji aktualne „Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i 
promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” dostępne na stronie 
www.funduszspojnosci.gov.pl. 
 
 
Część 1 Pojazdy (bezpylne) - samochody ciężarowe śmieciarki do zbiórki odpadów 
organicznych 
CPV 34.14.45.12-0 E029-2 
 
1.1 Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przeznaczenie: zbieranie odpadów komunalnych oraz selektywnie gromadzonych odpadów 
organicznych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód ciężarowy – śmieciarka w ilości 2 sztuki 
o następujących cechach: 

a) fabrycznie nowy, 
b) na podwoziu trzyosiowym, o następujących charakterystykach: 

! maksymalna masa całkowita pojazdu 26 ton, 
! podwozie trzyosiowe 6x2 z dwoma osiami skrętnymi, w tym jedną 

podnoszoną (druga oś), a ostatnia oś napędzana, 
! centralny układ smarowania w przypadku występowania punktów 

smarnych, 
! zawieszenie przednie mechaniczne, dopuszczalny nacisk zgodny z 

obowiązującymi przepisami, 
! zawieszenie tylne pneumatyczne, dopuszczalny nacisk zgodny z 

obowiązującymi przepisami, 
! tylny most pojedynczy bez zwolnic, 
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! blokada mechanizmu różnicowego, 
! rama przystosowana do trudnych warunków drogowych, pod zabudowę 

komunalną, 
! układ hamulcowy z ABS tarczowy, bezpośredniego działania, osuszacz 

powietrza z podgrzewaniem, 
! ogumienie- bieżnik na wszystkich kołach jednakowego typu, terenowo-

szosowe, 
! układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem, 
! skrzynia biegów manualna 6-8 biegów, synchronizowana z biegiem 

pełzającym i zmianą zakresów, przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi 
zabudowy, 

! charakterystyka silnika: moc minimum 250KM, a maksimum 320KM, 
wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza 
doładowywanego, pojemność w granicach 9-10 litrów, norma emisji spalin 
obowiązująca w dniu dostawy (minimum EURO 4), poziom hałasu w czasie 
postoju i jazdy pojazdu wg obowiązujących norm, urządzenie do utrzymania 
stałej prędkości obrotowej silnika, licznik pracy motogodzin, 

! kabina: krótka dzienna z minimum 3 miejscami (kierowca + 2 pasażerów), 
fotel kierowcy komfortowy na zawieszeniu pneumatycznym, wyposażenie w 
pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, otwierany dach, osłony 
przeciwsłoneczne, podgrzewane lusterka zewnętrzne, dodatkowe lusterko tzw. 
rampowe, zderzak metalowy, komplet dywaników gumowych, kolor kabiny 
pomarańczowy RAL 2003, komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku 
polskim, 

! tłumik poziomy rura wydechowa pionowo do góry, 
! zbiornik paliwa minimum 310 litrów z zamykanym korkiem wlewu, 
! osłona boczna podwozia, 
! immobiliser, 
! ogranicznik prędkości do 80 km/h, 

c) posiadający świadectwo homologacji, 
d) spełniający wymogi BHP i ppoż, 
e) z zabudową komunalną o nasypujących charakterystykach zgodnych z normą PN-EN 

1501-1: 
! o pojemności skrzyni załadowczej minimum 20 m3, a maksimum 22 m3 
! typ zabudowy: skrzynia z urządzeniem załadowczym tylnym, wykonana z 

blachy ze stali trudnościeralnej, z centralnym układem smarowania (minimum 
18 punktów smarnych), 

! mechanizm zgniatania: liniowy z układem prasującym, 
! o regulowanym przez operatora stopniu zagęszczania odpadów minimum 

1:5 (z możliwością wyłączenia zagęszczania dla odpadów organicznych), 
! z urządzeniem załadowczym uniwersalnym przystosowanym do 

opróżniania pojemników od MGB-60 do MGB-1100, SM110 i PA1100 z niską 
krawędzią zasypu z możliwie niskim udziałem elementów elektronicznych, 

! maksymalny czas opróżniania pojemników od MGB60 do MGB240 
wynoszący 10s, 

! maksymalny czas opróżniania pojemników MGB1100 wynoszący 15s, 
! część tylna - „odwłok”:  

•  automatyczny sposób opróżniania wanny zasypowej, 
•  wykonany z materiału trudnościeralnego o wytrzymałości minimum 

250 kg/mm2,  
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•   
•  pojemność wanny zasypowej minimum 2,0 m3,  
•  2 wyłączniki bezpieczeństwa,  
•  sterownik do automatycznego cyklu załadunku,  
•  sterowanie poszczególnymi fazami cyklu pracy płyty, 
•  możliwość sterowania ręcznego,  
•  odblaskowe pasy ostrzegawcze, 
•  osłony boczne odbojnika drabinek, 
•  zabezpieczenie siłowników prasy zgniatającej przed skutkami 

kurzenia i uszkodzeniami mechanicznymi, 
! lakierowanie: gruntowanie i lakierowanie w kolorze pomarańczowym z 

palety RAL 2003, 
! reflektor roboczy z tyłu pojazdu oświetlający wannę zasypową, 
! oświetlenie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu 

drogowym dla określonego typu pojazdów, 
! z dwoma uchwytami do mocowania miotły i łopaty, 
! wyposażenie w dwa stopnie dla obsługi śmieciarki z tyłu pojazdu, 
! uszczelniony zbiornik główny (zapobieganie wyciekowi płynów podczas 

transportu odpadów), 
! uszczelnienie pomiędzy odwłokiem a skrzynią, 
! wanna gromadząca odcieki w tylnej części odwłoka wyposażona w zawór 

spustowy, 
! system gromadzenia odcieków, oddzielny zbiornik z zaworem spustowym, 

f) kompletny i zdatny do eksploatacji bez żadnych dodatkowych nakładów 
inwestycyjnych, 

g) posiadający odpowiednie pozwolenia i świadectwa/atesty wymagane prawem 
polskim. 

 
Minimalne wymagane wyposażenie pojazdu: 

a) apteczka, 
b) gaśnica, 
c) komplet narzędzi, 
d) trójkąt ostrzegawczy, 
e) dwa kliny pod koła, 
f) instalacja z transformatorem 12V/11A do podłączenia radiotelefonów, 
g) radiotelefon MOTOROLA wg częstotliwości 1D 417,5125 1G 427,5125, 
h) podnośnik hydrauliczny minimum 25 ton, 
i) przewód do pompowania kół, 
j) 2 komplety kluczy do stacyjki, 
k) olej silnikowy w ilości umożliwiającej eksploatację pojazdu, 
l) koło zapasowe, 
m) lampa ostrzegawcza na kabinie długa z napisem „MPO” (skrócona nazwa 

Zamawiającego), 
n) lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu, 
o) kamera zamontowana z tyłu zabudowy. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia na własny koszt przedmiotu dostawy Zamawiającemu na adres siedziby 
Zamawiającego, 
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b) przeprowadzenia na własny koszt szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji 
przedmiotu dostawy, 

c) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi przedmiotu dostawy oraz katalogu 
części zamiennych w języku polskim w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej lub 
książkowej, 

d) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów w języku polskim niezbędnych do 
rejestracji przedmiotu dostawy, 

e) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje 
oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i 
pogwarancyjnym dla zabudowy komunalnej i podwozia oraz wykaz punktów 
serwisowych. 

 
Wymagane warunki gwarancji i serwisu: 

a) Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze minimum 36 miesięcy na zabudowę licząc 
od momentu dostarczenia pojazdu Zamawiającemu, 

b) Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze minimum 12 miesięcy na cały pojazd 
licząc od momentu dostarczenia pojazdu Zamawiającemu, 

c) Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze minimum 24 miesięcy na układ napędowy 
pojazdu licząc od momentu dostarczenia pojazdu Zamawiającemu, 

d) maksymalny czas reakcji serwisu podwozia od momentu zgłoszenia awarii do 
momentu przyjazdu serwisanta lub przyjęcia pojazdu w wskazanym punkcie 
serwisowym wyniesie 12h roboczych, 

e) maksymalny czas reakcji serwisu zabudowy komunalnej od momentu zgłoszenia 
awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie 12h roboczych, 

 
f) Wykonawca udostępni samochód zastępczy (o zbliżonych charakterystykach do 

przedmiotu zamówienia) w przypadku poważnych awarii powodujących przestój 
dłuższy niż 3 dni robocze lub zapłaci za wynajem przez Zamawiającego samochodu 
zastępczego, 

g) Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące również koszty 
dojazdu serwisanta) podwozia w okresie jego gwarancji, układu napędowego w 
okresie jego gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym 
autoryzowanym punkcie serwisowym. 

h) Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące również koszty 
dojazdu serwisanta) zabudowy w okresie jej gwarancji w siedzibie Zamawiającego. 

i) Wykonawca wskaże najbliższy autoryzowany punkt serwisowy podwozia położony na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego czynny w dniach od poniedziałku do 
piątku minimum do godz. 22.00, a w sobotę minimum do godz. 14.00.  

 
 
 
Wielkość zamówienia dwie sztuki. 
 
1.2 Harmonogram dostaw - pożądane terminy dostaw 
 
Pierwszy pojazd należy dostarczyć w terminie do 31 października 2007 r., drugi pojazd w 
terminie do 31 marca 2008 r. 
 
 


