
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o ogłasza 

przetarg nieograniczony na: 

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego  

pojazdu ciężarowego o DMC. min 16 ton z nową zabudową 

śmieciarki 16 m³ przystosowanych do przewozu odpadów 

komunalnych 

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 18.04.2017 r. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:  
 
Podwozie musi spełniać następujące warunki: 
a. Podwozie dwuosiowe, fabrycznie nowe. Dopuszcza się roczniki inne niż 2017r. Nie starsze 
niż 2016 r 
b. Dopuszczalna masa całkowita min 16 000 kg 
c. Preferowane marki: np.  Man, Scania, Mercedes, Daf, Volvo lub równoważne  o 
parametrach nie gorszych niż we wskazanych przykładowo 
d. Lewostronny układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, 
1. Silnik: 
a. wysokoprężny EURO 6 o pojemności min 7000 cm i mocy min. 250 KM  
b. skrzynia biegów, preferowana zautomatyzowana.   
c. Preferowana odsilnikowa przystawka odbioru mocy  
d. podgrzewany filtr paliwa.  
5. Oś przednia:  
a. przednie zawieszenie resorowane. 
6. Osie tylne:  
a. tylne zawieszenie pneumatyczne.    
b. tylne koła podwójne typu bliźniak   
c.  blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej  
7. Układ hamulcowy:  
a. układ hamulcowy z min systemem ABS, ESP.    
8. Układ elektryczny:  
a. instalacja 24V. 
b. mechaniczny wyłącznik akumulatorów  
8. Kabina:  
b. kabina dzienna trzymiejscowa  
c. fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym  
d. ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi 
przepisami ruchu drogowego  
e. oświetlenie w technologii LED wg obowiązujących obecnie przepisów: lampy robocze 
min. 2 szt. oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu, światła do jazdy 
dziennej z logo GPK Sp. z o.o. 
f. tachograf cyfrowy 
g. radio. 
 
Zabudowa musi spełniać następujące warunki: 
1. Fabrycznie nowa 16 m³ 
2. skrzynia zabudowy wykonana: dach, ściany- blacha min. 4 mm,  
3. zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym. 
4. Podłoga o grubości min. 6mm,  
5. pojemność  skrzyni. -  16m³, 
6. drzwi kontrolne na bocznej ścianie w przedniej części, 
7. objętość kosza zasypowego min. 1,8  m³, 
8. siła zgniotu kosza zasypowego min 5:1, 
9. kosz zasypowy wykonany: dach, ściany –blacha min. 4 mm, dno i boki dna min. 6 mm, 
10. zawór spustowy na dnie kosza zasypowego, 
11. wysokość podnoszenia min. 1400 m, 
12. mechanizm otwierania kontenera 1100 l, 
13. funkcje hydrauliczne regulowane przy pomocy elektrozaworów, 



14. kamera cofania 
15. dwa składane stopnie z czujnikami obciążenia i reduktorem prędkości jazdy. 
16. uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni, 
17. odwłok wykonany z blachy dobrej jakości, trudno ścieralnej. 
18. dno odwłoka wykonane z blachy gr. min. 8 mm,   
19. uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 
110 do 1100 litrów,  
20. część tylna  (odwłok)  posiadająca  automatyczne  blokowanie  i  odblokowywanie, 
21. układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 
22. sterownik  dla  automatycznego  cyklu  załadunku  oraz  cyklu  pojedynczego,     
24. układ „awaryjny stop” po obu stronach kosza zasypowego, 
25. dwie kasety sterujące po obu stronach kosza zasypowego,     
26. sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu,    
27. Zbiornik do mycia rąk zamontowany na ramie podwozia  
28. Homologacja na kompletny pojazd 
 
 

Gwarancja i serwis pogwarancyjny: 
Gwarancja na cały pojazd: minimum 24 miesiące. 
  
a) Wykonawca musi realizować na terenie Polski własny serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny, -wskazać najbliższy servis (miejscowość 
………………….)   
b) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wszelkich 
usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym, w terminie nie 
dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego, fax lu e-mail.  
c) w celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca 
zapewni Zamawiającemu pełen serwis części zamiennych,   
 

WARUNKI LEASINGU: 

1) Leasing operacyjny,  
2) Waluta umowy leasingu: PLN, 
3) Umowa leasingu będzie trwała 60 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie 
jej trwania 60 rat leasingowych,  
4) Opłata wstępna: w wysokości max 10% wartości netto przedmiotu leasingu,   
5) Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na zamawiającego po zakończeniu 
okresu, na który zawarto umowę.  
6) Wartość wykupu: do 1% ceny netto przedmiotu leasingu,  
7) Pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowieniami 
kodeksu cywilnego,  
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam 
będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu,  
9) Leasingodawca nie będzie żądał prawnych zabezpieczeń umowy leasingu. 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
/-/ Jarosław Polański 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


