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Lp. 
Opis Minimalne wymagania zamawiającego 

1. Przedmiot 

zamówienia 
SAMOBIEŻNY PODEST RUCHOMY NOŻYCOWY 

2. 
Ilość:    1 

 
Termin dostawy loco   PL Lublin S.A. 

Dostawa do 

dnia: 

02.11.2012 r. 

3. 
Przeznaczenie 

Do wykonywani wszelkich prac konserwatorskich                     

i montażowych w pomieszczeniach infrastruktury portu 

lotniczego 

4. Wymagania 

ogólne 

a) Urządzenie fabrycznie nowe 

b) Platforma robocza podnoszona na konstrukcji nożycowej  

uruchamianej siłownikiem hydraulicznym na wysokość 

minimum 9,80 m 

c) Minimalny udźwig platformy 220 kg 

d) Możliwość wysuwu platformy roboczej na minimum     

0,85 m 

e) Minimalne wymiary platformy roboczej 0,85 x 2,30 m 

f) Całkowita szerokość urządzenia nie większa niż 0,85m 

g) Minimalna prędkość poruszania przy opuszczonej 

platformie 3,0 km/h 

h) Zewnętrzny promień skrętu nie większy niż 2,40 m 

5. 
Napęd 

a) Silnik elektryczny o mocy minimum 4kM 

b) Napęd kół pojazdu silnikami hydraulicznymi  

c) Zasilająca bateria akumulatorów o pojemności minimum 

1400 Ah 

6. Wymagania 

dodatkowe 

a) Podwozie urządzenia czterokołowe 

b) Koła wykonane jako pełne z niebrudzącej gumy 

c) Urządzenie wyposażone w alarm przechyłu 

d) Urządzenie wyposażone w licznik godzin pracy 

7. Wymagane 

normy i 

certyfikaty 

a) certyfikat CЄ 

 

8. 
Gwarancja, 

serwis 

a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona 

na okres  24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu 

przez zamawiającego. 

b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach 

gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie 

gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na 

okres wyszczególniony w pp. a) powyżej.  
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c) Gwarancja dotycząca serwisu 

gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części 

zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej 

wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie       

7 dni, od daty zgłoszenia zamówienia.  

9. Inne a) Wyrób malowany, kolor RAL 9016 

b) Urządzenie wyposażone w światło ostrzegawcze o pracy 

podnośnika 

c) Gwarancja producenta dotycząca skuteczności 

zabezpieczenia antykorozyjnego: 2  lata od dostawy, 

d) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z 

zamawiającym niezbędne  instrukcje obsługi wyrobu, 

e) W cenie urządzenia: 

transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego 

 

 


