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                                  Załącznik nr 2 

  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Nazwa zamówienia: „Dzierżawa 1 samochodu ciężarowego – śmieciarki do odbioru                   

i transportu odpadów komunalnych”. 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie, ul. Śląska 36, 66-620 Gubin. 

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 1 samochodu ciężarowego – śmieciarki                      

do odbioru i transportu odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 110l, 

120l, 240l i 1100l na potrzeby PUM Sp. z o.o. w Gubinie 
 

Opis przedmiotu dzierżawy: 

1. Wymagane parametry techniczne pojazdu: 

Rok produkcji pojazdu: min. 2017r. 
 

 

Podwozie 

1) norma emisji spalin: Euro 6 

2) liczba osi: 3  
3) dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 26 ton  

4) ładowność pojazdu: min 10 ton 

5) blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej 

6) moc silnika: min. 320 KM 

7) zbiorniki paliwa o pojemności min. 300 dm3 

8) zbiornik płynu AdBlue min. 40 l 

9) skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana 

10) system zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach 

11) kabina: 3- osobowa 

12) fotel kierowcy: pneumatyczny 

13) wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim 

14) klimatyzacja 

15) apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podnośnik hydrauliczny, 2 kliny pod koła 

16) zestaw narzędzi do obsługi pojazdu. 

 

Nadwozie 

1) pojemność skrzyni ładunkowej: min 19m3 

2) stopień zgniotu odpadów: min. 1:6 

3) obsługa pojemników o poj.: 110l, 120l, 240l i 1100l   

4) zawór spustowy do odprowadzania odcieków z odwłoka   

5) uszczelnienie zabudowy na całej powierzchni styku z odwłokiem, zapobiegające     

       wyciekom  

6) grubość blachy dna wanny załadunkowej: min. 6 mm 

7) sterowanie nadwoziem poprzez umieszczony w kabinie kierowcy terminal sterowniczy  

      umożliwiający obsługę poszczególnych funkcji 
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8) sterowanie umożliwiające automatyczne włączanie i wyłączanie mechanizmu prasowania 

9) lampa ostrzegawcza obrotowa (kogut) montowana na zabudowie 

10) reflektor roboczy na odwłoku 

11) panel sterowniczy po prawej i lewej stronie odwłoka 

12) 2 stopnie dla ładowaczy z czujnikami zajętości 

13) brzęczyk biegu wstecznego 

14) kamera wsteczna 

15) oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego 

16) boczne światła obrysowe 

17) niski zasyp umożliwiający łatwe - ręczne wrzucanie odpadów, np. wielkogabarytowych. 

 

2. Wydzierżawiający zobowiązuje się na własny koszt do zapewnienia i zorganizowania   

kompleksowej obsługi pojazdu w zakresie: 

a) zawierania umów ubezpieczenia, 

b) wykonywania okresowych przeglądów technicznych, w tym wymiana olejów, płynów, 

filtrów, itp. 

c) wykonywania napraw serwisowych i innych napraw, 

d) rozliczania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, 

e) przeprowadzania na swój koszt obowiązkowych badań technicznych samochodu będącego 

przedmiotem umowy. 
 

3. Wydzierżawiający pokrywa wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu, za wyjątkiem 

kosztów: 

a) uszkodzeń elementów mechanicznych podwozia jak i zabudowy śmieciarki powstałych                   

z winy kierowcy uprawnionego do użytkowania pojazdu w imieniu i na rzecz Dzierżawcy, 

b) wymiany olejów, płynów, filtrów, ogumienia (dotyczy w przypadku uszkodzenia pojazdu 

powstałego podczas eksploatacji tego pojazdu), 

c) paliwa, płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek, piór wycieraczek, 

d) winiet (e-Toll) oraz innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były znane    

w dniu podpisywania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy 

kalkulowaniu stawki wynagrodzenia, 

e) chlapaczy, odtworzenia zagubionych kluczy, tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego                

i kosztów odtworzenia innych utraconych części wyposażenia pojazdu, 

f) mandatów karnych. 
 

4. Wydzierżawiający wyraża zgodę na montaż urządzeń GPS, monitorujących aktualną lokalizację, 

ruch, postoje oraz rozładunek pojazdu w wydzierżawionym pojeździe w okresie dzierżawy pojazdu 

oraz kosza na worki i zbiornika na czystą wodę. 
 

5. Wydzierżawiający zapewni, aby pojazd posiadał pełny zakres ubezpieczenia OC, AC i NNW 

zwalniające Dzierżawcę i użytkownika pojazdu od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży.  

6. Dzierżawca zobowiązany jest do wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej 

pojazdu, tj.  

 

a) sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego, 

b) sprawdzanie poziomu oleju w silniku,  

c) kontrola ciśnienia w ogumieniu i jego stanu,  

d) sprawdzanie działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,  

e) uzupełnianie poziomu płynu do spryskiwaczy, 

f) utrzymywanie pojazdu w należytej czystości. 
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7. Dzierżawa pojazdu obejmuje okres 10 miesięcy, tj. od dnia 01.11.2022r. do dnia 31.08.2023r. 
 

8. Dostarczenie przedmiotu dzierżawy, tj. 1 samochodu ciężarowego – śmieciarki do siedziby 

Zamawiającego nastąpi do dnia 31 października 2022r. do godz. 12.00  

 

 
 

 

 

 

 

 

Gubin, dnia 13.10.2022r.                                ....................................................... 
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