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I. Wymagania zamawiającego w zakresie parametrów techniczno-eksploatacyjnych przedmiotu zamówienia 

A. Podwozie  

1. Dopuszczalna masa całkowita DMC 18000 kg,  
2. Podwozie dwuosiowe z napędem 4x2, fabrycznie nowe 
3. Rozstaw osi max. 3600 mm 
4. Silnik  

a) moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ 
wysokociśnieniowy, ssania i odzysku wody) min. 330 KM,  

b) silnik spełniający normy emisji spalin, min EURO 6, ON 
c) wydech wyprowadzony do góry za kabiną, 
d) płomieniowe urządzenie rozruchowe, 
e) zbiornik paliwa ok. 200 l 

5. Osie: 
a) amortyzatory i stabilizatory osi przedniej i tylnej, 
b) blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, 
c) nośność osi przedniej min. 7,5t 
d) nośność osi tylnej min. 11,5t. 

6. Przystawki mocy spełniające wymogi zabudowy 
7. Układ hamulcowy: 

a) hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe, 
b) układ hamulcowy z systemem ABS, 
c) hamulec silnikowy, 
d) osuszacz powietrza, 

8. Układ kierowniczy: 
a) ze wspomaganiem hydraulicznym, 
b) koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, 

9. Układ elektryczny: 
a) ogranicznik prędkości do 89 km/h., 
b) sygnał załączonego biegu wstecznego, 

10. Koła min. 22”, tarcze kół 10 – otworowe, 
11. Kabina: 

a) kolor do ustalenia na etapie realizacji, 
b) komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, 
c) lusterka wsteczne zgodne z polskimi przepisami ruchu drogowego, 
d) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 
e) lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny, 
f) komputer pokładowy, 
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g) klimatyzacja, 
h) tachograf cyfrowy, 
i) radio z głośnikami. 
j) niezależne ogrzewanie postojowe kabiny 
k) kabina 3 – osobowa 

B. Nadbudowa 

1. Zbiornik 
a) Kolor zabudowy – do ustalenia na etapie realizacji 
b) Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej o pojemności całkowitej min. 6.000 litrów w tym komora na 

nieczystości o pojemności min. 4 500 litrów wykonana ze stali nierdzewnej. 
c) Lampa ostrzegawcza z kloszami w kolorze żółtym z tyłu zabudowy. 
d) Belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem z tyłu pojazdu. 
e) Zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody. 
f) Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości zintegrowany z zaworem spustowym nadmiaru 

wody DN 80mm. 
g) Opróżnianie przez podniesienie całego zbiornika. Kąt podniesienia min. 40

0
.  

h) Pokrywa tylna zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana, ze sterowanym 
hydraulicznie pierścieniem zaciskającym, zapewniającym równomierny docisk na całym obwodzie. 

i) Zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -15
0
C zawierający 

układ cyrkulacji wody przy pracującym przemienniku ciśnienia oraz układ ogrzewania powietrznego. 
j) Wysokość samochodu po zabudowie – max. 3,15m. 
k) Długość całkowita samochodu – max. 7,00m. 

 
2. Układ ssania: 

a) Pompa próżniowa - pierścieniowa z płaszczem wodnym - zakres ciśnień minimum od -0,085 MPa do 
0,05 MPa wraz z dodatkowym układem chłodzącym (intercooler). 

b) Napęd pompy – hydrauliczny. 
c) Wydajność nie mniejsza, niż 900 m

3
/h. 

d) Na zbiorniku umieszczony bęben z wężem ssącym DN 100 mm o długości min. 12,0m. Rozwijanie i 
nawijanie węża ssącego poprzez napęd hydrauliczny,  

e) Obracany (odchylany) o kąt min. 130º wysięgnik z wężem ssącym. Wąż ssący podnoszony i opuszczany 
hydraulicznie na wysięgniku o min. 1m.  

f) Bezpośredni przełącznik ssanie – tłoczenie w każdym zakresie obrotów silnika samochodu podczas 
pracy pompy ssącej – sterowany pneumatycznie. 

g) Min. dwustopniowe zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów. 
h) Dodatkowe węże ssawne o łącznej długości min. 20m  zakończone przyłączeniami. 

 

 
3. Układ wysokociśnieniowy: 

a) Pompa wysokociśnieniowa – typ przemiennik ciśnienia – trzysekcyjny w tym  dwie  komory wodne i 
jedna komora olejowa, o wydatku nie mniejszym niż 220 l/min i ciśnieniu 200 bar.,  

b) Napęd pompy – hydrauliczny. 
c) Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody. 
d) Bęben z wężem ciśnieniowym średnicy min NW 25 i długości 120 m zamontowany w przedniej części 

zbiornika dla odciążenia tylnej osi pojazdu. Prowadzenie węża ciśnieniowego na ramieniu uchylnym ze 
wspomaganiem. Napęd bębna hydrauliczny z płynną regulacją prędkości pracy (nawijanie / 
rozwijanie). 

e) System układania węża ciśnieniowego na bębnie z licznikiem wysuwu węża. 
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f) Bęben mały z wężem ciśnieniowym o średnicy ½” i długości min. 40 m z automatycznym układem 
ściągania węża, zamontowany z tyłu pojazdu. 

g) Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi dla odzysku wody: 
i. głowica kanałowa 1” szt. 3 

ii. głowica stożkowa 1” szt. 3 
iii. głowica typu Granat 1” szt. 3 
iv. głowica obrotowa 1” ze strumieniem poprzecznym szt. 1 
v. głowica obrotowa 1” ze strumieniem skierowanym do przodu szt.1  

vi. głowica obrotowa 1”ze strumieniem skierowanym do tyłu szt. 1 
vii. Głowica obrotowa 1’’ ze strumieniem kombinowanym poprzecznie i ku tyłowi szt.1  

viii. Głowica łańcuchowa o zakresie 60-125 mm szt. 1 
h) Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½” dwuzakresowy (strumień zwarty i rozproszony). 
i) Zabezpieczenie węża przed tarciem o krawędź studni, górne i dolne. 
j) Dodatkowa prowadnica węża rozsuwana – rolkowa dolna 
k) Wózek do otwierania pokryw – szt. 1 

 
4. Odzysk wody: 

a) Jednokomorowy (jednostopniowy) system odzysku wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia. 
b) Główne elementy układu odzysku wody (w tym filtr)  wykonane ze stali nierdzewnej. 
c) Filtr bębnowy o stopniu oczyszczania frakcji 0,5mm (samoczyszczący). 
d) Wydajność systemu odzysku wody min 500 l/min.  
e) Dodatkowy system płukania filtra pod wysokim ciśnieniem : 

i.  wysokim ciśnieniem (min. 190 bar) podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania 
mechanicznego czyszczenia filtrów - belka umieszczona po zewnętrznej stronie filtra, 

ii. niskim ciśnieniem o dużej wydajności (min. 250 l/min) podczas pracy urządzenia 
(automatycznie – ciągłe płukanie) – belka umieszczona po zewnętrznej stronie filtra. 

f)  Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciśnieniowego mycia i odzysku wody. 
 
5. Inne wymagania: 

a) Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry oraz liczniki czasu 
pracy pomp. 

b) Wspólne prowadzenie węża ciśnieniowego i węża ssącego. 
c) Sterowanie zabudową i podwoziem oraz komunikacja pomiędzy zabudową i podwoziem poprzez 

magistralę CAN 
d) Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max. 1600 obr./min. przy pracy obu pomp 

na max. parametrach. 
e) Panel sterowania wodoszczelny umieszczony z tyłu pojazdu w zamkniętej skrzynce ze stali 

nierdzewnej. 
f) Dodatkowe zdalne sterowanie radiowe obsługujące następujące funkcje: 

i. sterowanie bębnem z wężem ssącym oraz ramieniem teleskopowym, 
ii. sterowanie bębnem ciśnieniowym z płynną regulacją zwijania i rozwijania węża 

ciśnieniowego, 
iii. włączenie/wyłączenie pompy ciśnieniowej, 
iv. zmiana ciśnienia roboczego pompy ciśnieniowej, 
v. włączenie / wyłączenie pompy ssącej, 

vi. start / stop oraz zmiana obrotów silnika pojazdu, 
vii. wyłącznik bezpieczeństwa, 

viii. włącznik / wyłącznik zdalnego sterowania, 
ix. otwieranie / zamykanie pokrywy zbiornika 
x. otwieranie / zamykanie pierścienia zaciskowego, 
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xi. podnoszenie / opuszczanie zbiornika. 
g) Pilot zdalnego sterowania powinien posiadać wyświetlacz pokazujący: 

i. parametry pracy obu pomp, 
ii. stan licznika motogodzin, 

iii. temperaturę i poziom oleju hydraulicznego, 
iv. stan licznika motogodzin pomp, 
v. spalanie paliwa oraz poziom paliwa w zbiorniku, 

vi. obroty silnika, 
vii. licznik długości wprowadzonego węża ciśnieniowego w kanale, 

h) Kamera cofania najazdowa z monitorem w kabinie  
i) Zestaw radiotelefonów min. 2 szt. zasięg min. 600 mb. 
j) Detektor gazów na wyposażeniu (detekcja O2,H2S, CO,CH4) 
k) Bateryjny lokalizator do wykrywania pokryw kanalizacyjnych i armatury o wykrywalności min. 2 m w 

gruncie  – szt. 1 
l) Zabudowa wyposażona w zamykane pojemniki na osprzęt po obu stronach pojazdu wykonane ze stali 

nierdzewnej ponadto na jednym z pojemników wanienka na długie elementy.  
m) Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia). 
n) Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz  nazwę 

producenta, model pomp, potwierdzające że zastosowane elementy są zgodne ze specyfikacją  
o) Do oferty należy dołączyć referencje z dostawy przynajmniej 3 pojazdów pracujących w systemie z 

przemiennikiem ciśnienia i jednostopniowym odzyskiem wody w okresie ostatnich 3 lat. 

 
6. Przedmiotem dostawy jest również dostarczenie w dniu przekazania przedmiotu zamówienia dokumentów 

takich jak: 
a) Instrukcja obsługi wraz z listą części zamiennych w języku polskim – 1 egz. 
b) Katalog części zamiennych. 
c) Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny. 
d) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu – min. 4 dni 

robocze w siedzibie Zamawiającego. 

II. Zestaw do inspekcji TV rur i kanałów  

Parametry zestawu do inspekcji TV rur i kanałów: 
1. Oferowany system winien umożliwiać wykrywanie istniejących uszkodzeń, nieprawidłowości montażu itp. 
2. Kamera umożliwiająca inspekcję poprzez studnie rewizyjne DN 315 mm. 
3. Kamera kolorowa cyfrowa. 
4. Sterowanie przesłoną obiektywu automatycznie 
5. Balans poziomu bieli automatycznie 
6. Wzmocnienie sygnału automatycznie 
7. Ustawianie ostrości automatycznie i ręcznie 
8. Czułość kamery min. 1 lux. 
9. Ilość diod oświetlających - min. 8 
10. Wózek przeznaczony do rur od 100-400 mm wykonany z materiałów przystosowanych do pracy w ściekach, 

wodoszczelny. 
11. Dwie osie napędowe    
12. Haki i lina do opuszczania wózka. 
13. Podwójne uszczelnienie każdej osi wózka 
14. Układy elektroniczne w wózku zabezpieczone tworzywem elastycznym 
15. Zestaw będzie zawierał dwa komplety kółek plus dystanse ( fi. 100 , fi. 135). 
16. Oświetlenie – min. 500 lumenów z głowicy. 
17. Płynna regulacja szybkości jazdy 
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18. Inklinometr do pomiaru spadków 
19. Wózek z kamerą zoom optyczny x 10. 
20. Obrót całej kamery: w osi poziomej 360 stopni - nieograniczony, w osi pionowej min. 270 stopni. 
21. Czujnik automatycznego cofania umożliwiający jazdę do tyłu wózka przy ciągnięciu za przewód  
22. Pomiar spadków z rozdzielczością 0,1%. 
23. Wbudowany w kamerę system pomiaru owalności rury (pomiar rzeczywisty przez układ pomiarowy) oraz 

pomiar wzdłużnego mierzenia szczelin z rozdzielczością 1 cm. 
24. Pomiar metrów: elektroniczny z kółek wózka i mechaniczny z bębna z możliwością samodzielnej kalibracji 

metrów we wszystkich tych typach. 
25. Układ zabezpieczenia przed wywróceniem przy jeździe do przodu z możliwością wyłączenia z konsoli. 
26. Funkcja automatycznego poziomowania kamery. 
27. Konsola do sterowania wózkiem z systemem operacyjnym Windows  i oprogramowaniem do rejestracji 

inspekcji oraz do opracowania sprawozdań i ich eksportu na zewnętrzny nośnik / manipulatory do 
sterowania jazdą, głowicą, zoomem, ostrością, szybkością jazdy, jasnością diod, blokadą zabezpieczenia 
przed wywróceniem / możliwość przenoszenia jedną ręką + kółeczka do jazdy.  

28. Monitor płaski min 17” kolor 
29. Informacje wyświetlane na monitorze - data, godzina, chwilowe spadki kanału, różnica wysokości w 

położeniu wózka, licznik metrów 
30. Pełny raport poinspekcyjny, film, wykres spadków rzeczywisty, chwilowy i uśredniony, dane o zagłębieniu, 

raport danych po inspekcji zgodny z PN 13508-2, wydruki, schemat odcinka, możliwość wykonywania zdjęć i 
sporządzania opisów w dowolnym położeniu wózka ( również podczas obróbki filmu po skończonej 
inspekcji), wydruk zdjęcia z dowolnego miejsca inspekcji informacje ogólne o inspekcji. 

31. Dodatkowy program umożliwiający otwieranie wyeksportowanych inspekcji oraz ich przeglądanie i wydruk 
przez klienta w formie elektronicznej. 

32. Obrotowy ręczny bęben z wzmocnionym kablem transmisyjnym 150 metrów z licznikiem metrów 
przekazujący sygnał z kamery na pulpit sterujący. 

33. Zasilanie + 12 V z zasilacza zewnętrznego i akumulatora + 12 V. 
34. Głowica, wózek muszą być w trwałych opakowaniach umożliwiających ich bezpieczny transport. 
35. Zestaw narzędzi podręcznych do prawidłowej eksploatacji urządzenia. 
36. Program do obsługi kamery w języku polskim. 
37. Szkolenie pracowników z obsługi zestawu. Szkolenie powinno się składać z dwóch części: teoretycznej z 

zakresu obsługi oraz praktycznej polegającej na dokonaniu inspekcji wybranego odcinka kanalizacji. 
38. Wykonawca wystawi zaświadczenia dla każdego pracownika, że przeszkoleni pracownicy posiadają 

wystarczającą wiedzę do obsługi oferowanego zestawu do inspekcji. 
39. Instrukcja eksploatacji zestawu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. 
40. Gwarancja 24 miesiące od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. W/w okres gwarancji dotyczy 

całego przedmiotu umowy. 
41. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że reakcja serwisu dotycząca przyjazdu do 

Zamawiającego w celu przekazania urządzenia do naprawy będzie wynosić do 3 dni roboczych. 
42. W okresie trwania gwarancji, w przypadku braku możliwości szybkiej naprawy (powyżej 5 dni roboczych) 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nieodpłatnie zastępczego zestawu inspekcyjnego. 
43. W czasie obowiązywania gwarancji naprawy gwarancyjne wykonywane będą nieodpłatnie. 
44. Nieodpłatny przegląd gwarancyjny przed upływem terminu gwarancji. 

III. Wymagania ogólne 

1. Minimalny okres gwarancji pełnej (podwozie- powłoka lakiernicza, układ napędowy, zawieszenie, instalacja 
elektryczna; zabudowa – elementy i podzespoły, instalacja elektryczna, powłoka lakiernicza) 24 miesiące od 
daty odbioru końcowego. Okres gwarancji określony zostanie w ofercie Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje odbiór częściowy samochodu u producenta po osadzeniu zbiornika na podwoziu. 
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3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia szkolenia podstawowego dla grupy pracowników w 
zakresie eksploatacji i obsługi technicznej (4 osób) u producenta pojazdu (długość szkolenia - 1 dzień 
roboczy). 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia szkolenia praktycznego w siedzibie Zamawiającego 
dla grupy pracowników w zakresie: bhp, obsługi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu 
(długość szkolenia - 3 dni robocze). Szkolenie zostanie zakończone wystawieniem zaświadczeń imiennych 
dla operatorów upoważniających do wykonywania obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowego 
pojazdu.  

5. Dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego. 
 
 
 
 


