BOU-IV.272.52.2020

Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (dwóch) sztuk kompletnych fabrycznie nowych
miniładowarek o napędzie kołowym.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, maszyny górnicze.
2. Wymagania techniczne miniładowarek:
1) miniładowarka o napędzie kołowym fabrycznie nowa, rok produkcji 2020.
2) miniładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po
drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
3) robocza pojemność łyżki nie mniej niż 300 litrów,
4) obciążenie statyczne nie mniej niż 1000 kg,
5) prędkość jazdy nie mniej niż 10 km/h,
6) silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym,
7) moc przy 3000 obr/min nie mniej niż 25kW,
8) liczba cylindrów nie mniej niż 4,
9) prędkość skokowa nie mniej niż 2000 mm,
10) pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 40 litrów,
11) ciężar roboczy nie więcej niż 2500 kg,
12) kierowanie dwoma dźwigniami,
13) wysokość robocza nie mniej niż 2500 mm,
14) napęd kołowy,
15) światła robocze przednie i tylne,
16) hamulec postojowy,
17) pas bezpieczeństwa,
18) kabina posiadająca okna oraz światło sufitowe,
19) klimatyzacja kabiny,
20) lusterka,
21) fabrycznie montowane radio,
22) pałąk bezpieczeństwa,
23) zamiatarka z szuflą,
24) łyżka wielofunkcyjna 4w1 zamykana hydraulicznie wraz zębami,
25) gąsienice zakładane na koła,
26) sygnały dźwiękowe ostrzegawcze uruchamiane automatycznie w trakcie cofania.
27) 2 przyczepy do przewozu 2 minładowarek z aluminiowymi burtami:
 masa przyczepy nie więcej niż 900 kg,
 DMC nie więcej niż 3500 kg,
 hamulec najazdowy,
 hamulec ręczny postojowy,
 zaczep regulowany z możliwością podłączenia przyczepki do pojazdu osobowego lub
ciężarowego,
 pasy transportowe,
 podłoga sklejkowa wzmacniania, antypoślizgowa, wodoodporna,
 podpory tylne 2 sztuki regulowane,
 koło podporowe wzmacniane, podnoszone do góry
 koło zapasowe,

 najazdy dwie sztuki,
 przyczepa powinna posiadać przegląd zerowy przed dostarczeniem do odbiorcy.
3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3
dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 16.00.
2) gwarancja na oferowane mniładowarki i przyczepy musi wynosić min. 24 miesiące.
3) miniładowarki oraz przyczepy powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, pakiet
podstawowy, tj.: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy.
4) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz
punktów serwisowych).
5) w trakcie gwarancji transport urządzeń do punktu serwisowego nieodpłatnie na koszt
dostawcy .
6) Wykonawca zapewni rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
7) Przedmiot
zamówienia
należy
dostarczyć
do
Wojewódzkiego
Magazynu
Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej (ul. Główna 10 Nowe Grobice gm. Chynów) w dniach
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.00.

