
Załącznik Nr 1. 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa nowego kotła produkcyjno-transportowego do asfaltu 
lanego, przeznaczonego do wytwarzania i transportu masy asfaltowej, na podwoziu 
przystosowanym do pojazdu holującego. 
 

L.p             Wymagania techniczne Zamawiającego 
 

Parametr 
wymagany 

Propozycja 
Wykonawcy 

1. Kocioł fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 p/w  
2. Przeznaczony do przygotowywania, transportu i dozowania asfaltów lanych 

oraz do transportu i dozowania asfaltów twardo lanych 
p/w  

3. Zbiornik na asfalt: pionowy cylindryczny ze stali trudnościeralnej, izolowany 
wełną 

p/w  

4. Logo Zamawiającego o wymiarach przynajmniej 1,0 (W) x 2,0 (S) m na 
poszyciu zbiornika z obu stron kotła 

p/w  

5. Pojemność zbiornika na asfalt: przynajmniej 4,4 m³ p/w  
6. Mieszadło pionowe minimum 6-ramienne ze stali trudnościeralnej p/w  
7. Wymiary kotła: długość bez dyszla nie większa niż 4,2 m , szerokość nie 

większa niż 2,5 m, wysokość nie większa niż 3,5 m 
p/w  

8. Silnik spalinowy Diesel chłodzony cieczą, moc co najmniej 34 KM p/w  
9. Pojemność zbiornika paliwa silnika nie mniej niż 80 litrów p/w  
10. Grzanie asfaltu za pomocą bezpiecznego palnika olejowo – elektrycznego z 

zamkniętą komorą spalania 
p/w  

11. Pojemność zbiornika paliwa palnika nie mniej niż 80 litrów, p/w  
12. Maksymalna temperatura grzania asfaltu: przynajmniej do 240 °C p/w  
13. Praca palnika automatyczna: termostat ze sterownikiem cyfrowym lub 

równoważny, (automatyczne załączanie palnika, automatyczne wyłączanie 
palnika, automatyczne utrzymywanie temperatury asfaltu) 

p/w 
 

14. Źródło energii elektrycznej dla palnika: przetwornica napięcia AC/DC p/w  
15. Pompa hydrauliczna: wielotłoczkowa z regulacją wydajności pozwalająca na 

regulację prędkości mieszadła 
p/w  

16. Spust asfaltu: z tyłu kotła, pokrywa spustu podnoszona hydraulicznie p/w  
17. Możliwość dodatkowego ręcznego podnoszenia pokrywy spustu w 

przypadku braku paliwa silnika 
p/w  

18. Rynna stała spustowa oraz dodatkowa dolna rynna obrotowa pozwalająca 
na dozowanie asfaltu na szerokości przynajmniej 1,7 m bez konieczności 
przestawiania kotła 

p/w 
 

19. Wbudowany pojemnik na grys kamienny o pojemności przynajmniej 0,5 m³ p/w  
20. Kocioł wyposażony w licznik motogodzin p/w  
21. Wbudowana zamykana na klucz skrzynka zawierająca zestaw 

podstawowych narzędzi obsługowych 
p/w  

22. Podwozie kotła – przyczepa 2-osiowa przeznaczona do holowana przez 
pojazd, dyszel z zaczepem uniwersalnym, hamulec pneumatyczny, 
zawieszenie paraboliczne albo pneumatyczne, przednia oś skrętna 

p/w 
 



 
 
Uwaga:   

1. Symbol p/w w kolumnie „Punktacja” oznacza: parametr obowiązkowo wymagany przez 
Zamawiającego. W przypadku spełnienia określonego wymagania należy w kolumnie „ 
Propozycje oferenta „ wpisać słowo: TAK.  

2. W przypadku zaproponowania założeń technicznych innych lecz równoważnych z założeniami 
Zamawiającego prosimy o wypełnienie kolumny „Propozycje oferenta„ zgodnie z własną 
propozycją.   

 
 
 
 
 
........................................... dnia, .............................2013 r.   
            (miejscowość)  

        
     ........................................................... 

         ( podpis Wykonawcy ) 
 


