
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 5200 RLM DLA AGLOMERACJI PRZYWIDZ – 

DOKOŃCZENIE” 

OPIS WYMAGANEGO WYPOSAŻENIA  

 

1. CIĄGNIK Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM  

Minimalne dane techniczne: 

Moc ciągnika 96 KM  

Silnik 4-cylindrowy o poj. 3769 cm3  

Norma emisji spalin EU Stage 3B / EPA Tier3  

Przekładnia 36/36 z rewersem elektrohydraulicznym  

Prędkość max. 40 km/h  

Wydajność pompy hydraulicznej 64 l/min  

Tylny TUZ o udźwigu 4100 kg z szybkosprzęgami kat. II  

Promień zawracania 4,2 m  

Układ pneumatyczny 1- i 2- obwodowy  

Ciągnik wyposażony w:  

- Przedni TUZ  

- Ładowacz czołowy z joystickiem 3sekcyjnym o udźwigu 1650 kg o wysokości podnoszenia 

3,4m z łyżką wysokiego wyładunku o szer. 1,8m (sumaryczna wysokość min. 3,9m) i poj. 

0,9m3, łyżką do materiałów sypkich o szer. 2,4m i widłami do palet  

- Pług do odśnieżania 4.stronnie regulowany na przedni TUZ z kołami podporowymi o szer. 

max. 2,6m  

 

 

2. PRZYCZEPA TRANSPORTOWA DWUOSIOWA  

Szerokość paletowa  

Ładowność 10290 kg  

Powierzchnia ładunkowa 11 m2  

Długość skrzyni ładunkowej 4545 mm  

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2420 mm  

Burty 600+600 mm  

Ogumienie 385/65R22,5 (dopuszcza się nalewki)  

Układ pneumatyczny dwuobwodowy  

Tylny zaczep automatyczny  

Koło zapasowe  

Balkon na ścianie przedniej  

Winda koła zapasowego pod ramą przyczepy  

Rynna do szybra zsypowego  

 

3. WYPOSAŻENIE BUDYNKU TECHNICZNEGO 
 

A. WYPOSAŻENIE BUDYNKU TECHNICZNEGO 
 

Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z 1 inwerterem  oraz optymalizatorami z funkcją 

odcięcia pożarowego po  podłączona do sieci oczyszczalni do pokrycia potrzeb energii 

pomieszczeń socjalnych łącznie z projektem i instalacją uziemiającą – 1 kpl , Konstrukcja 

wsporcza modułów  aluminiowa mocowana do blachy trapezowej , moduły zgodne z 

poniższa specyfikacją o mocy min 300 Wp : 

 

 



Parametry modułów Oczekiwany Parametr Tolerancja 

Liczba ogniw 60 ogniw  Równy  

Typ ogniw krzem krystaliczny  Równy 

Rodzaj krzemu ogniwa  poli lub monokrystaliczny Równy 

Moc maksymalna Pmax (Wp) 280 Wp Nie mniejszy niż 

Współczynnik sprawności modułu 18,6 % Nie mniejszy niż 

Napięcie maksymalne  Vmpp 32,0V  Nie mniejszy niż 

Sprawność modułu po 25 latach  82% Nie mniej niż  

Współczynnik temperatury dla 

Pmax   
-0,40 %/ oC 

Nie mniejszy niż (od 0 

do -0,40%/ oC) 

Współczynnik temperatury dla 

Isc   
0,05%/ oC 

Nie większy niż (od 0 do 

0,05%/ oC) 

Współczynnik temperatury dla 

Voc   
-0,35%/ oC 

 (od 0 do -0,35%/oC) 

Maks. napięcie systemu (V) 1 000 VDC Równy 

Temperatura robocza -40 oC do +85 oC Nie mniejsza niż 

Maksymalne obciążenie 

mechaniczne 
5400 Pa 

Nie mniejsze niż 

Masa modułu  18,5 kg  Nie większy niż  

Grubość ramy 35 mm Nie mniejsza niż 

Technologia ogniw modułu  5 BB (BusBar-y) Nie mniejsza niż 

Stopień ochrony   IP 67 Nie mniejszy niż 

 

 

B. WYPOSAŻENIE WARSZTATU 

 

Zestaw narzędzi warsztatowych , kluczy w celu wykonywania prac naprawczych i 

konserwacyjnych, sieci i oczyszczalni: 

Elektronarzędzia :  

 wkrętarka elektryczna akumulatorowa 18v , walizka, 2 akumulatory, ładowarka, 

 Zasilanie: akumulatorowe 

 Napięcie (V): 18 V 

 Rodzaj silnika: silnik bezszczotkowy 

 Pojemność akumulatora: 3 Ah 

 Miękki moment obrotowy: 27 Nm 

 Twardy moment obrotowy: 50 Nm 

 Typ akumulatora: Li-Ion 

https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-wkretarki-147662?zasilanie=akumulatorowe
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-wkretarki-147662?napiecie-v=18%20V
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-wkretarki-147662?rodzaj-silnika=silnik%20bezszczotkowy


 Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg: 500 RPM 

 Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg: 1900 RPM 

 Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 38 mm 

 Maksymalna średnica wiercenia w metalu: 13 mm 

 Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1): 21 

 

 wiertarka uniwersalna SDS ,  

 Funkcyjność: 3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie) 

 Zasilanie: elektryczne sieciowe 

 Napięcie zasilania: 230 V 

 Maksymalna moc: 780 W 

 Energia udaru: 2.4 J 

 Maksymalna liczba udarów: 4500 

 Typ uchwytu: SDS Plus 

 Prędkość obrotowa: 1100 RPM 

 Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 32 mm 

 Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 24 mm 

 Maksymalna średnica wiercenia w metalu: 13 mm 

 

 szlifierka kątowa akumulatorowa fi tarczy 125 mm,  

 Rodzaj zasilania: akumulatorowa 

 Napięcie zasilania: 18 V 

 Średnica tarczy (mm): 125 mm 

 Informacje dodatkowe: łagodny rozruch 

 szlifierka kątowa elektryczna tarcz fi 230mm, 

 Rodzaj: kątowa 

 Maksymalna prędkość obrotowa: 6600 RPM 

 Maksymalna moc: 2200 W 

 Rodzaj zasilania: sieciowa 

 Napięcie zasilania: 230 V 

 Średnica tarczy (mm): 230 mm 

 System mocowania materiału ściernego: mocowanie na zacisk 

 Informacje dodatkowe: walizka transportowa w zestawie 

 

 Przenośny wentylator do przewietrzania studni Ex 

Obroty synchroniczne 3000/min, napięcie 3x400V, moc silnika 0,75 kW, stopień ochrony 

IP56, Wydatek maksymalny 2500 m3/h, podciśnienie maksymalne 1700 Pa, Masa 26 kg, 

 

 Generator przenośny 3 fazowy 5kW  

https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-mlotowiertarki-147650?zasilanie=elektryczne%20sieciowe
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-mlotowiertarki-147650?typ-uchwytu=SDS%20Plus
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-szlifierki-i-polerki-147660?rodzaj-zasilania=akumulatorowa
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-szlifierki-i-polerki-147660?informacje-dodatkowe=%C5%82agodny%20rozruch
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-szlifierki-i-polerki-147660?rodzaj=k%C4%85towa
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-szlifierki-i-polerki-147660?rodzaj-zasilania=sieciowa
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-szlifierki-i-polerki-147660?system-mocowania-materialu-sciernego=mocowanie%20na%20zacisk
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-szlifierki-i-polerki-147660?informacje-dodatkowe=walizka%20transportowa%20w%20zestawie


 Rozruch: ręczny 

 Typ silnika: trójfazowy 

 Liczba gniazd 1-fazowych: 2 

 Liczba gniazd 3-fazowych: 1 

 Rodzaj paliwa: benzyna 

 Silnik: 4-suwowy 

 Moc silnika (KM): 8 

 Pojemność silnika: 0.27 l 

 Maksymalna moc: 5000 W 

 

 sprężarka warsztatowa 2 tłokowa o wydajności min 350l/min,  

 Moc: 2.2 kW 

 Pojemność zbiornika: 200 l 

 Ciśnienie maksymalne: 10 bar  

 Wydajność efektywna: 350 l/min 

 Typ: Olejowy 

 

 Spawarka inwerterowa MIG o prądzie min 250A 

 Rodzaj: półautomat spawalniczy 

 Metody spawania: MIG/MAG 

 Moc pobierana: 7.8 kVA 

 Napięcie zasilania (V): 230 

 Czas cyklu pracy: 60% 

 Maksymalna średnica elektrody: 4 mm 

 Średnica drutu (mm): 0,8-1,2 

 Zakres spawania: 10-250 A 

 Informacje dodatkowe: wyświetlacz LCD, płynna regulacja prądu spawania, uchwyty 

EURO 

 

 2 stoły warsztatowe z imadłem  

 Stół warsztatowy wyposażony w imadło ślusarskie stałe. 

 Nośność:1500 kg 

 Długość: 1360 mm 

 Głębokość: 750 mm 

 Wysokość: 890 mm 

 

 Metalowa szafa na narzędzia  

WARSZTATOWA SZAFA NARZĘDZIOWA  

https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-agregaty-pradotworcze-147642?rozruch=r%C4%99czny
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-agregaty-pradotworcze-147642?typ-silnika=tr%C3%B3jfazowy
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-agregaty-pradotworcze-147642?rodzaj-paliwa=benzyna
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-agregaty-pradotworcze-147642?silnik=4-suwowy
https://allegro.pl/kategoria/kompresory-i-akcesoria-kompresory-252276?typ=Olejowy
https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-spawarki-147656?rodzaj=p%C3%B3%C5%82automat%20spawalniczy


 Gruba stal 1,1 mm 

 Zamek zabezpieczający 

 2 wysuwane szuflady 

 3 przestawne półki 

 Udźwig każdej półki do 80 kg 
 Udźwig każdej szuflady do 40 kg 

 

 Wąż ogrodowy ¾ cala  na bębnie 2x50m z szybkozłączami  

UWAGA:  Wszystkie elektronarzędzia w wersji profesjonalnej do pracy 

ciągłej Potwierdzone kartą techniczną i gwarancją producenta. 

 

C. MEBLE BIUROWE – WYPOSAŻENIE KUCHNI – BUDYNEK BIUROWY  

 

Korpus mebli wykonany z płyty wiórowej laminowanej obustronnie. Widoczne wąskie 

płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Elementy 

płytowe wykonane z płyty o grubości 18 mm. Brzegi zaokrąglone. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

 
a. Meble: 

 szafy przesuwne z zamkiem gł. 60 cm, szer. 225 cm (sz. I, sz. II) - 2 szt, 

 szafa przesuwna z zamkiem gł. 60 cm, szer. 406 cm, sz. III – 1 szt, 

 szafa przesuwna w zabudowie gł. 60 cm, szer. 200 cm, sz. IV, 

 biurka z blendą na nogi  180x90 cm  - 6 szt., 

 kontenerki na kółkach  z szufladami do biurek z zamkiem wys 60cm szer 35 cm gł 

50 cm  – 7 szt., 

 biurko –180x90  1 szt. 

 stół narad 220x90 – 1 szt.  

 wycieraczka mata obiektowa szer 1m  – 6 szt., 3 szt. korytarz  dł.1,5 m  2 szt. 

wejście  2 szt. przed wejściem aluminiowa  

 szafka do magazynku – regał otwarty ocynk. o wym. wys. 180 cm, szer.  90 cm, 

gł. 40 cm, 5 półek materiał – płyta MDF.   

 Kontuar  z blatem do recepcji z zamkiem w kształcie litery L szer 60 cm dł 255cm 

szer 180cm z nadstawką 120 cm oraz podnoszonym blatem dł 60 cm  

b. Kuchnia Biura pom. A3: 

 ekspres ciśnieniowy, z demontowalnym spieniaczem mleka o następujących 

minimalnych parametrach: 

- Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 l 

- Pojemność zbiornika na kawę w ziarnach: 500 g 

- Pojemność zbiornika na odpady kawy 40 szt. 

- Pojemność kuwety na wodę 2 l 

- Podgrzewacz do filiżanek 

- Chłodzony zintegrowany pojemnik na mleko o pojemności 500 ml 

- Przystawka cappucinatore z możliwością demontażu do konserwacji 

- Dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD z polskim menu 



- Ustawienie stopnia zmielenia i mocy kawy – do 12 g 

- Możliwość podłączenia zewnętrznego pojemnika na wodę 

- Możliwość zastosowania filtra w pojemniku na wodę 

- Licznik wyborów 

- Napięcie: 220-240 V 

- Ciśnienie pompy: 19 BAR 

- Moc: min 1500 W 

- Dzienna wydajność do 50 kaw – maksymalna wydajność 10 kg kawy miesięcznie 
 

 zmywarka szer. 60 cm min klasa A+++ , z szufladą do sztućców w górnej części.  

 filtr do wody pitnej  wykorzystujący osmozę zamontowany do instalacji wody w 

kuchni z wylewka i zbiornikiem 10 l oraz mineralizatorem  

 czajnik min 2000 W ze Stali nierdzewnej  

 opiekacz pionowo poziomy  2 w 1 typu Toast & Grill 

 mikrofalówka moc mikrofal min 800 wat sterowanie mechaniczne 2 pokrętła  

 okap z filtrem  

 szafki wiszące Kpl wypełniające przestrzeń pomieszczenia kuchni , konfiguracja do 

ustalenia z zamawiającym dł 2,5 mb gł 40 cm wys 86cm  

 lodówko-zamrażalka  

 zlew 2 komorowy z ociekaczem 

 komplet szafek stojących  z blatem wypełniające przestrzeń pomieszczenia 

kuchni , konfiguracja do ustalenia z zamawiającym dł 5 mb wys 72 cm gł 60 cm  

 kosz szafkowy do segregacji odpadów  

c. Wyposażenie toalety:  

 dozownik mydła, przeznaczony do mydła w płynie: 

- pojemność 500 ml  

- materiał obudowy: plastik ABS  

- otwierany przyciskiem  

- kolor: szary  

- wziernik do kontroli poziomu płynów  

- wewnętrzny pojemnik na mydło  

- napełnianie z kanistra  

- zaworek odcinający - zabezpiecza przed kapaniem  

- sposób uruchamiania: przycisk  

- komplet wkrętów do montażu 

 suszarka do rąk 

– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym 

– suszarka wyposażona w silnik bezszczotkowy 

– po wyłączeniu grzałki (praca w trybie EKO) pobór mocy około  65 W 

– obudowa z tworzywa ABS 

– kolor szary 

– suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką o długości 80 cm 

– wyłącznik grzałki łatwo dostępny także po zamontowaniu suszarki 

-  poziom hałasu do 60 dB 

 

 podajnik papieru toaletowego 



 podajnik ręczników 

 lustro bezpieczne z folią ochronną 

 wymiary: 60 x 80 cm 

 wykończenie krawędzi: fazowane 

 rogi ostre 

 komplet zawiera wieszaki do montażu przymocowane fabrycznie do tylnej 

powierzchni tafli 
 możliwość zawieszenia lustra w pionie lub w poziomie 

 haczyki 

 szczotka do toalety 

 odświeżacz powietrza bateryjny 

Pozostałe wyposażenie wg opisu projektowego.  

d) Budynek biurowy  

 system klucza centralnego zgodny z obiektami w zarządzie Gminy 

Przywidz (halą sportowa), macierz klucza do ustalenia z zamawiającym  

 rolety wertykalne w pomieszczeniach biurowych (wszystkie okna) 

 rolety wewnętrzne  zwijane w pomieszczeniach socjalnych  

 

4.  WYPOSAŻENIE W SPRZĘT BHP I PPOŻ: 

 

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami.  

 

5. WYPOSAŻENIE LABORATORIUM: 
 

 Spektrofotometr z technologią RFID 

Możliwość identyfikacji badanych próbek 

IBR+: system odczytu kodów kreskowych zapewniający automatyczną 
identyfikację testów kuwetowych 10-punktowy pomiar obrotowy z 
eliminacją błędów 
zapewnienie jakości —  

transfer danych za pomocą USB lub sieci Ethernet 

Parametry techniczne 

Tryb wyświetlacza Transmitancja (%), absorbancja, stężenie, skanowanie 
Źródło światła- Lampa halogenowa 

Projekcja promieniowania- Technika promieniowania referencyjnego, 
spektralna 
Zakres długości fal - 320 do 1100 nm 

Powtarzalność długości fal - ±0,1 nm 

Rozdzielczość długości fal - 1 nm 

Kalibracja i wybór długości fal- Automatycznie 

Zakres pomiaru fotometrycznego ±3,0 Abs (zakres długości fal od 340 do 900 
nm) 
Dokładność fotometryczna- 5 mAbs przy 0,0 do 0,5 Abs, 1% przy 0,5 do 2,0 Abs 
Liniowość fotometryczna - <0,5 % do 2 Abs, 1 % przy >2 Abs ze szkłem 
neutralnym przy 546 nm 
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy 7“ TFT WVGA 



Przechowywanie danych 2000 danych pomiarowych (wyniki, data, godzina, ID próbki, 
ID użytkownika) 
Metody wstępnie programowane >220 

Programy użytkownika - 100 

Kompatybilność kuwet- okrągła 13 mm, prostokątna 1 i 5 cm, 

1-calowa okrągła, 1-calowa prostokątna 

Wymiary (wys.×szer.×gł.) 151mm×350mm×255 mm 

 

 Termostat jednoblokowy 

9 gniazd na kuwety 13mm i 2 gniazda na naczynka 20mm 

Fabrycznie zaprogramowane programy mineralizacji Hach Lange 

(40ºC/100ºC/148ºC) 

Szybki czas nagrzewania: 148ºC w mniej niż 10 minut Uproszczone uruchamianie 
programów Dr Lange 
Cyfrowy zegar odliczający wstecz czas mineralizacji, z automatycznym 
wyłącznikiem i sygnałem alarmowym 

Dokładność temperatury zgodna z DIN, EN, ISO, EPA 

Stabilność temperatury lepsza niż± 1ºC 

W pełni zaizolowane bloki grzewcze (brak kontaktu ze skórą) 

Możliwość zaprogramowania własnych aplikacji użytkownika (miejsce na 
6 własnych programów mineralizacji) 

Ustawienie temperatury (37º do 150º co 1ºC) 

Dowolne ustawienie czasu (1 do 480 min lub 8h) 

 Testy kuwetowe 

ChZT 15-150 mg/l O2 (25 szt.) 

Azot ogólny LATON 1-16 mg/l TNb (25 szt.) 

Fosfor ogólny/ortofosforany 0.05-1.50 mg/l PO4-P i 0.15-4.50 mg/l PO4 (25 szt.) 

Testy do wody pitnej  

 

 Zestaw pipet automatycznych wraz z końcówkami w skład którego wchodzi: 1 

pipeta 0,2-1,0 ml wraz z 1 opakowaniem końcówek (100 szt); 1 pipeta 1,0-5,0 ml 

wraz z 1 opakowaniem końcówek (75 szt) 

 przenośny wieloparametrowy miernik 2-kanałowy do pomiarów pH, 
przewodności lub tlenu z polową żelową elektrodą pH wyposażoną 10m kabel 
oraz polową 4 biegunową, grafitową elektrodą przewodności wyposażoną w 
10m kabel. Zasilanie: Baterie lub 115 V / 230 V 
Interfejs komunikacyjny : wodoodporny port USB dla drukarki, PC, klawiatury 
oraz pamięci USB Menu i instrukcja w języku polskim. Stopień ochrony IP 67 
dla miernika, elektrod polowych oraz przyłączy  W zestawie baterie,walizka, 
osłona na miernik, 5 pojemników na próbki,zasilacz 230v, złącze USB oraz 
bufory pH 4,00 i pH 7,02 i standard przewodności 1000 ±10µS/cm. 
Sonda polowa do pomiaru tlenu, kabel 10m 

 Wagosuszarka MB 25/PL 

 

 Kuweta kwadratowa 1 cal, 10 ml, równoważna para (2 szt.). Kuweta przeznaczona 

do testów saszetkowych PP 

Mangan, PP, 0.006-0.700 mg/l Mn (50 szt.) 

Żelazo (FerroVer), PP, 0.02-3.00 mg/l Fe (100 szt.)  



 


