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                                   Pieczęć Dostawcy/Wykonawcy 

Zamawiający: 
Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o

                    26-700 Zwoleń, ul.Bogusza 19

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Oferent: 

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

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

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

(pełna nazwa firmy, adres, nr telefonu i fax) 

Marka, model i typ  koparko-ładowarki :

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

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

Tabela poniżej przedstawia zestawienie warunków technicznych jakie powinien spełniać 
samochód. Załącznik jest integralną częścią SIWZ.

 spełnieniem warunków jest akceptacja wszystkich pozycji  (wszędzie X ).

I. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TAK*
1 Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu 

dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym 

2 Masa eksploatacyjna maszyny do 8500 kg 

3 Dlugość transportowa maszyny do 5,70 m , szerokość do 2,50m , 
wysokość z kabiną do 3,10m 

4 Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto 
minimum 90 KM, spełniający normę emisji spalin minimum EPA Tier 4, 
bez filtra cząstek stałych DPF

5 Napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś 

6 Koła jezdne: przednie małe minimum 20 o szerokości minimum 400mm , 
tylne duże minimum 26 o szerokości minimum 460mm

7 Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne 

8 Średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 9m 

9 Skrzynia biegów maszyny półautomatyczna lub automatyczna , 
przełączalna pod obciążeniem , min 4 biegi w przód , min 3 biegi w tył

10 Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, 
mokry, samoregulujący 

11 System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu 
hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania 

12  Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 
litrów/min

13 Stabilizatory tylne nieależne, wysuwane hydraulicznie 



14 Błotniki kół przednuch I tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser 

15 Kabina operatora z obrotowym fotelem operatora, spełniająca wymagania
konstrukcji ochronnej ROPS I FOPS , poziom hałasu w kabinie do 74dB

16 Zbiornik paliwa o pojemności minimum 140 litrów 

17 System pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy I 
przemieszczania się maszyny   ( Torque lock, Lock-up) 

18 Sterowanie ramieniem koparkowym I ładowarkowym za pomocą 
joysticków 

19 Koparko-ładowarka musibyć wyposażona w system nawigacji satelitarnej 
GPS z pomiarem zużycia paliwa 

20 Belka świetlna ( światła ostrzegawcze) na kabinie w technologii LED 

II. OSPRZĘT  ŁADOWARKOWY TAK*
21 Musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie  łyżki 

ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyzki ładowarkowej 

22 Musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania 

23 Łyżka ładowarka dzielona (otwierana) , wielofunkcyjna : możliwość 
spychania, ładowania, kopania, chwytania , rozściełania I wyrownywania 

24 Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej 

25 Pojemność łyżki ładowarki 1,2m ³ z tolerancja 0,1m ³, szerokość łyżki do 
2,5m 

26 Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m 

27 Udzwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3000kg

II. OSPRZĘT  ŁADOWARKOWY TAK*
28  Musimy posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika 

koparkowego 

29 Szybkozłącze koparkowe 

 30 Lyzka koparkowa montowana na szybkozlacze koparkowe o szerokosci 
350 mm = 20mm 

31 Lyzka koparkowa montowana na szybkozlacze koparkowe o szerokosci 
600mm = 20mm

32 Ramię koparkowe o zmiennej długości , rozsuwane hydraulicznie 
(teleskopowe) , 

33 Głębokość kopania minimum 5,90

34 Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu ( bez wysuwu 
teleskopowego ) minimum 3,5m 

35 Udzwig przy zlozonym ramieniu ( bez wysuwu teleskopowego ) minimum 
1200kg 

36 Sila skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN 

III. WYMAGANIA DODATKOWE TAK*
37  Gwarancja  na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 

24 miesiące bez limitu motogodzin 
38 Wykonawca w ramach zamowienia wykona w siedzibie zamawiajacego 

nieodplatnie przeglądy okresowe do 1000 godzin włącznie wynikające z 
instrukcji obsługi I eksplotacji . W ramach tych przeglądów wykonawca 
dokona wymiiany wszystkich niezbednych I koniecznych plynow, czesci 
oraz materialow eksplotacyjnych 

39 Termin platnosci za dostawe 7 dni po protokolarnym odbiorze koparko-
ładowarki oraz otrzymaniu faktury VAT 

40 Dostawca powinien byc producentem lub autoryzowanym 
przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ladowarki 

41 Dostawca musi sie wykazac doswiadczeniem , że w okresie min. 3 lat 
realizowal juz dostawy I obsluge serwisowa koparko-ladowarki oferowanej
marki (min.3 referencje)

42 Dostawca musi  przedstawic  Deklarację  zgodności  z  CE na oferowaną
koparko-ladowarkę 

43 Zapewniony nieodpłatny serwis gwarancyjny koparko-ładowarki 



44 Odleglosc autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie wiecej
niz 150 km od siedziby zamawiającego 

45 Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koaprko-ładowarki musi 
wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia , a zakończenie naprawy
maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia 

46 Oferowana maszyna musi byc wyposażona w radio, immobiliser oraz w 
pakiet podstawowy  składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego 
oraz instrukcji obsługi operatora w jezyku polskim I katalogu części 
zamiennych 

47 Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego 
w zakresie budowy I obslugi koparko-ladowarki 

48 Dostarczenie koparko-ladowarki do siedziby Zamawiajacego oraz 
zwiazane z tym koszty ponosi Dostawca. 

49 Termin wykonania zamówienia maksimum 
7 dni od dnia podpisania umowy 

                    

                                                       …....................................................................................

                                                            podpis dostawcy/ wykonawcy


	FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

