
Załącznik nr 1 A 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE  

 

Lp. Opis Minimalne wymagania  

1.  
Przedmiot 
zamówienia 

Pojazd-maszyna wraz z wyposażeniem dodatkowym zapewniający 
koszenie, czyszczenie, odśnieżanie, posypywanie oraz transport w 
rejonie trudnodostępnych powierzchni wokół terminala 
(wąskośladowy). 

2.  Ilość: 1  
Dostawa do dnia:  
31.01.2013 r. pojazdu i oprzyrządowania zimowego 
15.03.2013 r. pozostałego osprzętu. 

3.  Przeznaczenie 
a) Prace przy całorocznym utrzymaniu terenów wokół terminala po stronie 

miejskiej i zastrzeżonej. 

4.  
Wymagania 
ogólne 

a) Urządzenie fabrycznie nowe. 

b) Szerokość pojazdu max 140 cm. 

c) Długość pojazdu max. 380 cm. 

d) DCC 3,5 t. 

e) Dwie osie skrętne. 

f) Promień zawracania max 350 cm. 

g) Ładowność min. 1 t. – samorozładowcza. 

h) Widzialność z kabiny kierowcy/operatora umożliwiająca bezpieczną pracę 
na ciągach pieszych oraz dobrą obserwację pracującego osprzętu. 

i) Opony umożliwiające pracę na każdym podłożu. 

j) Hydraulika robocza dwuobwodowa, zapewniająca napęd osprzętu i 
platformy samorozładowczej. 

k) Klimatyzacja kabiny kierowcy/operatora. 

l) System szybkiej wymiany osprzętu. 

m) Możliwość podczepienia przyczepki. 

 

5.  
Spełniane 
normy i 
certyfikaty 

a) CE 

b) Prawo o ruchu drogowym obowiązujące w Polsce. 

6.  Dokumentacja 

a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim.  

b) Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie 
dokumentacji wyrobu na j. polski, a dotyczące w szczególności; Instrukcji 
Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
użytkowania wyrobu. 

c) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części, instrukcji i procedur 
obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu, (w tym 
konkretnej wersji - jeżeli to ma zastosowanie). 

d) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe 
dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne, będą dostarczane bezpłatnie 
do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania. 

e) Tam gdzie to wymagane z mocy prawa, poziom autoryzacji tłumaczenia 
dokumentacji, w tym; Orzeczeń, Certyfikatów lub dokumentów podobnych, 
będzie terminowo zagwarantowany przez producenta na jego koszt i 
odpowiedzialność. 

f) Komplet gotowych dokumentów do zarejestrowania pojazdu jako pojazd 
specjalny. 

g) Przyjęcie dokumentacji, po jej analizie i akceptacji przez zamawiającego. 

7.  
Gwarancja, 
serwis a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres min 2 
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lat, 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.  

c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, będzie 
zapewniona w okresie 5 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez 
zamawiającego. 

d) Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy 
części zamiennych – loko Lublin będzie zapewniona 

Reakcja serwisu 24 h 

Naprawa maszyny nie dłużej jak 3 dni. od daty zgłoszenia awarii.  

8.  Napęd 

a) Silnik – diesel (turbo) wskazane spełnienie normy euro 5, moc ok. 
100KM. 

b) Trakcja kołowa 4x4 (blokada dyferencjału). 

9.  
Wyposażenie 
dodatkowe 

a) Pług odśnieżny sterowany hydraulicznie. 

b) Szczotka walcowa montowana z przodu. 

c) Posypywarka montowana na platformie transportowej 

d) Kosiarka bijakowa 

e) Kosiarka rotacyjna 

f) Przyczepka samorozładowcza. 

 

10.  
Szkolenie 
personelu 

a) Producent przeszkoli 8 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym 
terminie, w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w 
zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części 
lub zespołów, konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia 
będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę wyrobu. 

b) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta. 
Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy Stronami. 

c) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania 
wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, 
producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania. 

d) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a 
producentem. 

11.  Inne 

a) Gwarancja producenta dotycząca skuteczności zabezpieczenia 
antykorozyjnego: 5 lat. 

b) Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i 
spełnia odpowiednie normy dot. ochrony środowiska naturalnego. 

c) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub 
przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane). 

d) Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; 
oświetlenie pozycyjne, dwa światła pulsujące koloru 
pomarańczowego lub belka oświetleniowa na dachu. 

e) Wyrób będzie wyposażony w koło(a) zapasowe trakcyjne. 

f) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym 
niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, 
wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz 
zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej 
obsługi i eksploatacji wyrobu. 

g) Koła wyposażone w opony letnie i komplet opon zimowych 
dostosowane do pracy na różnych nawierzchniach, wszystkie opony 
nowe prod. 2012 r. 

h) Wycieraczki wielobiegowe na okno z przodu. 
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i) Nadmuch wielobiegowy likwidujący osadzania pary na oknach, lub 
szyby ogrzewane elektrycznie. 

j) Lusterka boczne elektrycznie ogrzewane. 

k) 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera. 

 

 

 

 

 

 


