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Załącznik nr7 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA 

SAMOCHÓD SPECJALNY SSĄCO PŁUCZĄCY  

 

I. PODWOZIE 
1. Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż 2019  
2. Układ kierowniczy z lewej strony 
3. Podwozie 2 osiowe - napęd 4x2 
4. Kabina samochodu 3- osobowa, 
5. Przestrzeń za siedzeniem kierowcy i pasażera min 250 mm.  
6. Kolor kabiny fabryczny biały 
7. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 18 000 kg   
8. Techniczna nośność osi przedniej min. 9000 kg 
9. Techniczna nośność osi tylnej min. 13 000 kg 
10. Wskaźnik obciążenia osi tył 
11. Silnik o mocy min. 320 KM  i momencie obrotowym min 1400 Nm 
12. Silnik o pojemności  max. 10 ltr 
13. Silnik spełniający normę czystości spalin euro 6 w technologii SCR 
14. Elektryczne podgrzewanie silnika umożliwiające rozruch w niskich temperaturach 
15. Przystawka odbioru mocy typu NMV od silnikowa o momencie obrotowym min. 1500 

Nm, do napędu zabudowy 
16. Fabryczny licznik motogodzin  
17. Skrzynia biegów z automatycznym systemem zmiany biegów 
18. Zawieszenie przednie resory paraboliczne 
19. Zawieszenie tylne pneumatyczne 
20. Hamulce osi przedniej i tylnej tarczowe  
21. Układ hamulcowy wyposażony w ABS i ESP z możliwością odłączenia  
22. Rozmiar opon osi przedniej 385/65 R22,5  
23. Rozmiar opon osi tylnej 315/80 R22,5  
24. Rozmiar opony koła zapasowego 315/80 R22,5 
25. Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej   
26. Zbiornik paliwa stalowy o pojemności min. 300 litrów, zamykany na klucz 
27. Podgrzewacz paliwa 
28. Zbiornik płynu AdBlue min. 40 L, zamykany na klucz 
29. Wydech spalin skierowany do góry  
30. Osłony międzyosiowe i nadkola fabryczne 
31. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie 
32. Tapicerka siedzenia pasażerów zmywalna  
33. Siedzenia kierowcy i pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa  
34. Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera 
35. Szyba przednia podgrzewana 
36. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne 
37. Akumulatory o pojemności min. 180 Ah 
38. Wyłącznik prądu sterowany z kabiny  
39. Światła do jazdy dziennej w technologii LED 
40. Radioodbiornik z wyświetlaczem  
41. Fabryczna kamera cofania z wyświetlaczem zintegrowanym z deską rozdzielczą  
42. Klimatyzacja  manualna 
43. Centralny zamek z pilotem 
44. Belka sygnalizacyjna LED na dachu kabiny z napisem WODKAN S.A.   
45. Kluczyk 2 szt. 
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46. Kliny pod koła 2 szt. 
47. Gaśnica  
48. Trójkąt ostrzegawczy 
49. Klucz do kół  
50. Podnośnik hydrauliczny  
51. Apteczka 

 

II. ZABUDOWA 

a) Zabudowa ciśnieniowo-ssąca spełniająca aktualnie obowiązujące wymogi BHP oraz 
przepisy o ruchu drogowym na terenie UE.  

b) Zabudowa nie starsza niż rok produkcji 2019 
c) Wysokość pojazdu wraz z zabudową max. 3500 mm  
d) Długość pojazdu wraz z zabudową max. 8500 mm  
e) Zabudowa posadzona na ramie pośredniej, połączonej z ramą podwozia, przy 

zachowaniu wymagań producenta podwozia  
f) Pojazd z przeznaczeniem do czyszczenia kanałów o średnicy od 50 do 800 mm pod 

wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego zasysania osadów, usuwania osadów 

z wpustów ulicznych i studzienek oraz do wypompowywania wody z różnego rodzaju 
zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, itp. mycia ciśnieniowego czystą wodą 
(zimną lub podgrzewaną) elewacji kamiennych i betonowych, pomników, itp..  

 

1. Zbiornik  

a) Pojemność całkowita min. 8000 l (4000l ścieki / 4000l woda)  
b) Konstrukcja zbiornika cylindryczna z wypukłymi dennicami oraz z przegrodą stałą 

poprzeczną 

c) Zbiornik wykonany ze stali węglowej o grubości min 6 mm. 
d) Przygotowanie powierzchni zbiornika poprzez obróbkę strumieniowo ścierną 
e) Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy malowane osobno przed 

montażem od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporna na działanie 

czynników mechanicznych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, 

benzyny etylizowanej i bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz glikolu, gliceryny, 
szeregu rozpuszczalników aromatycznych, wody, roztworów elektrolitów oraz 
agresywnych czynników atmosferycznych powłoka spełniająca wymagania normy TRbF 
401 (warstwa wewnętrzna nie mniej niż 100 mikronów) 

f) Od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową odporną na 
warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, w kolorze RAL5015 (warstwa zewnętrzna 
nie mniej niż 100 mikronów) 

g) Pierścienie wzmacniające zbiornik równomiernie rozkładające naprężenia zbiornika  
h) Opróżnianie komory osadu przy pomocy płyty wygarniającej połączonej cięgnami z tylną 

dennicą podczas podnoszenia 
i) Zbiorniki na wodę oraz ścieki wyposażone we wskaźniki napełnienia  

j) Zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą poprzez system min. 
sześciu zamków załączanych siłownikami hydraulicznymi 

k) Pierścień ze stali przytwierdzony do obudowy zbiornika zapewniający stabilność 
dennicy przy otwieraniu i zamykaniu 

l) Otwieranie dennicy przez dwa tłoki hydrauliczne wyposażone w zamki hydrauliczne 
zapobiegające grawitacyjnemu zamknięciu się klapy w przypadku awarii układu 
hydraulicznego 

m) Zamykanie odbywa się w odwrotnej kolejności 
n) Koryto zrzutowe szlamu wykonane ze stali nierdzewnej niemalowanej   
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o) Zawór ssąco-spustowy dolny do napełniania i opróżniania zbiornika osadu zakończony 

zaworem sterowanym za pomocą siłownika pneumatycznego i złączem typu 
strażackiego 

p) Filtr napełniania zbiornika 
q) Rura zalewową połączona, ze złączami strażackimi na obu bokach cysterny - do 

napełniania komory wodą z hydrantu 
r) Rura przelewowa– odprowadzająca nadmiar wody z komory przedniej podczas 

napełniania komory z hydrantu 
s) Zawór spustowy do usuwania wody nad osadowej, umieszczony na wysokości około 2/3 

zbiornika zakończony zaworem sterowanym za pomocą siłownika pneumatycznego i 
złączem typu strażackiego 

 

2. Wysięgnik  

a) Wysięgnik umożliwia pionowe wprowadzanie rury ssawnej do kanału lub studzienki  
b) Wysięgnik teleskopowy, wysuwany zamontowany do tylnej dennicy o parametrach: 
c) Kąt obrotu min. 180o ·  

d) Kąt wzniosu min. 35o  
e) Wysuw min. 1,5m  
f) Długość po wysuwie min. 3,2m od punktu mocowania 
g) Głębokość ssania wysięgnikiem min. 6 m od poziomu gruntu, przy użyciu inżektora min. 

12 m od poziomu gruntu 

h) Podpory wysięgnika - do podparcia wysięgnika w czasie przejazdu samochodu 
i) Kieszeń do odkładania węża podczas przejazdu samochodu,  

 
3. Podajnik węża ssącego 

a) Podajnik węża typu „kasetowego” umieszczony płasko nad zbiornikiem  

b) Podajnik typu „kasetowego” przystosowany do pracy z wężem ssącym o średnicy w 
zakresie 110 do 125 mm i całkowitą jego długością min. 16 mb. 

c) System podawania węża ssącego do wysięgnika hydrauliczny - rolkowy  
 

4. Pozostałe cechy zabudowy 

a) Napędy od przystawki odsilnikowej o mocy min. 1500 Nm  
b) Napęd pompy wodnej wysokociśnieniowej realizowany poprzez paski klinowe 
c) Napęd kompresora realizowany za pomocą silnika hydraulicznego 
d) Napęd wciągarek dużej i małej realizowany za pomocą silników hydraulicznych  

 
5. System ochrony zimowej 

a) System ochrony zimowej gwarantujący pracę ciągłą pojazdu przy temperaturze do -15o 
C, poprzez wymiennik ciepła 

b) Ogrzewanie wody cyrkulacyjnej poprzez urządzenie grzewcze, zasilane ze zbiornika 
pojazdu o mocy min. 30 kW, ciągła cyrkulacja wody w instalacji wodnej i wężach na 
kołowrotach 

c) Zasilanie: 
1. W paliwo ze zbiornika pojazdu 
2. W energię elektryczną – z instalacji elektrycznej samochodu 
3. System opróżniania instalacji wodnej z resztek wody za pomocą sprężonego 

powietrza  
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6. Układ ssący 

a) Pompy ssąca i wysokociśnieniowa umieszczone w jednej wytłumionej komorze 
wykonanej ze stali nierdzewnej pomiędzy kabiną a zbiornikami  

b) Pompy posadowione na niezależnej ramie 
c) Dostęp serwisowy do pomp przez otwierane na boki drzwiczki zarówno z lewej jak i 

prawej strony pojazdu 

d) Wydajność pompy ssącej min. 1200 m3 /h.  
e) Max wytwarzana próżnia 0,08 MPa  
f) Układ ssania, zapewniający ssanie z głębokości min. 6m bez urządzeń wspomagających  
g) Tłumik ssania  wyposażony w filtr powietrza - zabezpieczający kompresor przed 

zanieczyszczeniami lotnymi 
h) Tłumik wydechu 
i) Średnica węża ssącego: Ø 125mm, 
j) Długość węża ssącego o średnicy DN 125 –  i długości min. 16mb. zapewniająca 

możliwość ssania z głębokości min. 8 m bez konieczności łączenia dodatkowych 
odcinków węża 

k) Końcówka węża ssącego wyposażona w złącze typu strażackiego 
l) Pneumatyczny układ przełączania ssanie/tłoczenie 
m) Zabezpieczenie kompresora przed zalaniem: 

n) Filtr cyklonowy ze stali nierdzewnej montowany pomiędzy zbiornikiem szlamowym i 
kompresorem przeznaczony do odpowietrzania zassanego szlamu oraz od odławiania 
zanieczyszczeń płynnych i błotnistych 

o) Wewnątrz zainstalowany filtr do zatrzymywania grubszych zanieczyszczeń (szmaty, 
papier itp.) oraz drugi dla mniejszych cząstek  

p) System wyłączający ssanie gdy cyklon jest przepełniony, czujnik wyłączający kompresor, 

gdy poziom zassanego materiału przekracza wartości progowe 
q) Pozostałe elementy układu ssąco-tłoczącego: 

1. zawór klapowy 

2. zawór odcinający - zabezpiecza kompresor przed zalaniem 
3. zawór czterodrogowy sterowany siłownikiem pneumatycznym 

4. wakuometry - wskazują wielkość ciśnienia panującego w zbiorniku 
5. układu rur i przewodów elastycznych łączących całość ze zbiornikiem 

 
7. Układ wysokociśnieniowy 

a) Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa  
b) Wydajność pompy min 330 l/min – max. 340 l/min. 
c) Ciśnienie nominalne pompy 170 bar 
d) Napęd pompy wysokociśnieniowej od silnikowej przystawki odbioru mocy podwozia z 

rozłączalnym napędem koła pasowego 
e) Pompa umieszczona nad ramą podwozia 
f) Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” za pomocą: 
g) Akustyczny sygnał niskiego stanu wody 

h) Automatyczne zatrzymanie pracy pompy w przypadku braku wody 

i) Płynna regulacja ciśnienia wody 
  

8. Duża wciągarka węża wysokociśnieniowego: 

a) Wyposażona w układ automatycznego wspomagania układania węża 

b) Długość węża 120m 
c) Średnica węża Ø 25mm 
d) Wąż gumowy z gwintem łączącym 5/4”  
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e) Wąż gumowy wysokociśnieniowy z oplotem tekstylnym 

f) Płynna regulacja szybkości zwijania  
 

9. Wciągarka mała węża wysokociśnieniowego: 

a) Mała wciągarka wyposażona w wąż o długości 60 mb 
b) Średnica węża Ø 13mm 
c) Wąż gumowy z gwintem łączącym 1/2” 
d) Wąż gumowy wysokociśnieniowy z oplotem tekstylnym 
e) Płynna regulacja szybkości zwijania 
f) Ręczne układanie węża  

 

10. Sterowanie radiowe: 

a) Sterowanie wysięgnikiem obrót prawo/lewo 
b) Sterowanie wysięgnikiem góra/dół 
c) Sterowanie wysięgnikiem wysuwanie/wsuwanie 
d) Rozwijanie/zwijanie węża wysokociśnieniowego 
e) Przełączanie funkcji ssanie- tłoczenie  
f) Załączanie pompy wodnej 
g) Płynna regulacja ciśnienia wody 
h) Wyłącznik awaryjny 
i) Uruchomienia kompresora  
j) Podnoszenia i zmniejszania obrotów silnika 
k) Włącznik lampy roboczej na wysięgniku 
l) Kontrolka naładowania baterii,  
m) Wł./wył. Pulpitu 

 
11. Pulpit przewodowy: 

a) Umożliwiający zachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu i realizujący funkcje: 

b) Otwieranie zamków hydraulicznych tylnej dennicy 

c) Zamykanie zamków hydraulicznych tylnej dennicy 
d) Otwieranie dennicy 
e) Zamykanie dennicy 

 

12. Pulpit kontrolno-sterowniczy: 

a) Pulpit kontrolno-sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej, hermetyczny, wyposażony 
w następujące funkcje: 

b) START/STOP pompy wodnej 
c) START/STOP kompresora 
d) Pierwsza prędkość pracy pompy wodnej  
e) Druga prędkość pracy pompy wodnej  
f) S (ssanie)/T (tłoczenie) 
g) Zawór odwodnienia węża ssawnego 
h) Zawór wysięgnika 
i) Włącznik oświetlenia na wysięgniku 

j) Oświetlenie skrzynki oraz manometru i skrzynki z dźwigniami otwarcia wciągarki węża 
małej o dużej - włącznik lampy przenośnej 

k) Kontrolka przegrzania kompresora 
l) Licznik wysuwu węża wysoko ciśnieniowego 
m) Przycisk zatwierdzania operacji 
n) Przycisk resetu wysunięcia węża 
o) Licznik pracy pompy wodnej 
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p) Licznik pracy kompresora 

q) Wyłącznik awaryjny 
 

13. Kaseta sterującą na ramie obrotowej wciągarki dużej której przyciski realizują 

funkcje: 

a) Włącznik oświetlenia 
b) Blokada bębna 
c) START/STOP pompy wodnej 

d) Wyłącznik bezpieczeństwa 
e) Pierwsza prędkość pracy pompy wodnej  
f) Druga prędkość pracy pompy wodnej  

 
14. Wyposażenie pozostałe: 

a) Z tyłu pojazdu pojedyncze światło sygnalizacyjne typu kogut 
b) Szafki narzędziowe ze stali nierdzewnej po obu stronach zabudowy otwierane 

pneumatycznie do góry z siłownikami podtrzymującymi lub roletami 
c) Lampa robocza na zwijanym przewodzie długość min. 15m 
d) Hydrauliczny wyrywacz kratek 
e) Umywalka do mycia rąk z podgrzewaną wodą 
f) Kamera cofania, monitorująca tył pojazdu podczas pracy/cofania zintegrowana 

monitorem w radiu wewnątrz kabiny  
 

15. Osprzęt: 

a) Pistolet wodny z lancą ze strumieniem regulowanym i wirującym 
b) Inżektor 
c) Imadło 

d) Drabinka aluminiowa - długość jej dostosowana do zabudowy (obsługa przez osoby 
niskiego wzrostu) 

e) Dodatkowe odcinki węży ssawnych o średnicy  Ø110 - 4 szt, długość min. 3mb, 
ostateczna długość dostosowana do możliwości zabudowy 

f) Zestaw dysz kanałowych dostosowanych do długości węży wysokociśnieniowych i 
parametrów pompy ssącej i osprzętu: 

1. Dla węża o średnicy DN 25: 
dysza do usuwania zatorów 1 szt. 
dysza wypłukująca 1 szt. 
dysza płucząca 1 szt. 
dysza frezująca do korzeni 1szt. 

2. Dla węża o średnicy DN 13 
dysza do usuwania zatorów 1 szt. 

dysza wypłukująca 1 szt. 

dysza płucząca 1 szt. 
3. Rolka górna i dolna do prowadzenia węża w kanale 

4. Uchylny stelaż do przewozu węży ssawnych montowany z lewej strony pojazdu – 
możliwość zamontowania reklamy 

 

16. Układ smarowania: 

a) Zewnętrzny układ zapewniający możliwość smarowania trudno dostępnych miejsc min: 
zamków hydraulicznych tylnej dennicy oraz łożysk układu napędowego pompy wodnej 
i kompresora.  
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III. INNE WYMAGANIA 

1. Dokumentacja niezbędna do dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie Polski  

– wymagane na dzień ostatecznego odbioru pojazdu. 

2. Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony 

środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

3. Producent zabudowy, powinien posiadać autoryzowany serwis stacjonarny i mobilny. 

4. Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim dostarczone przy dostawie pojazdu. 

5. Katalog części zamiennych dla zabudowy w języku polskim dostarczone przy dostawie 

pojazdu. 

6. Gwarancja min 24 miesiące na kompletny pojazd. 

7. Szkolenie w zakresie obsługi podwozia i zabudowy w siedzibie zamawiającego. 

 
 

 


