
ZAŁĄCZNIK NR 5
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.24.2020

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy lub wszystkich wykonawców w przypadku konsorcjum)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(adres wykonawcy/wykonawców)

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania
Zakup fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej

L.p.  Cecha pojazdu Wymagania
zamawiającego

Oferta wykonawcy
(uzupełnić)

1. Marka minikoparki - ………………….

2. Minikoparka fabrycznie nowa tak ………………….

3. Rok produkcji 2020 ………………….

4. Masa transportowa nie większa niż
2470kg

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

5. Możliwość samodzielnego poruszania się po kostce
brukowej na odległość ok. 500m

tak ………………….

6. Głębokość kopania (przód)
przy podniesionym lemieszu

nie mniejsza niż
2550mm

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

7. Wysokość wsypu min. 2800mm .................

8. Amortyzacja siłownika krańcowych położeń siłownika
ramienia (bom) i wysięgnika (Arm)

tak ......……………

9. Siłownik ramienia koparki z zabezpieczeniem cylindra tak ………………….

10. Zasięg kopania (na poziomie gruntu) min. 4400mm ......……………

11. Obrót ramienia P/L z amortyzacją siłownika obrotu min. 60/60° ......……………

12. Siła uciągu min. 29kN ......……………

13. Moc kopania na łyżce min. 23,5kN ......……………

14. Moc kopania na ramieniu min. 15kN ......……………

15. Silnik wysokoprężny 3 cylindrowy o mocy nie
mniejszej
niż 15kW,

nie większej
niż 16kW

......……………

16. Szybkozłącze półautomatyczne tak ………………….

17. Gąsienice gumowe o szerokości 250mm,
rozstaw 1500mm

tak ......……………

18. Wysokość maszyny nie większa niż
2450mm

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

19. Szerokość maszyny nie większa niż
1500mm

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

20. Sterowanie układem hydraulicznym i obrotem ramienia,
przy pomocy joysticka wielofunkcyjnego, sterowanie

jazdą dźwignie/składane pedały

tak ………………….

21. tak ………………….



Kabina operatora zamykana, ogrzewana, siedzenie
amortyzowane, tapicerowane, zwijany pas

bezpieczeństwa, szyba przednia podnoszona, lusterko

22. Lemiesz z funkcją pływania tak ………………….

23. Obrys tyłu kabiny przy obrocie nie więcej niż 70mm poza
obrysem gąsienic

tak ………………….

24. Oświetlenie robocze maszyny min.2 lampy na kabinie
oraz 1 lampa na ramieniu minikoparki

tak ………………….

25. Oświetlenie ostrzegawcze - kogut koloru żółtego tak ................

26. 4 uchwyty transportowe na kabinie maszyny,
4 uchwyty na podwoziu

tak ………………….

27. Minimalny okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy ………………….

28. Dostarczenie maszyny do zamawiającego, rozruchu
oraz przeszkolenia operatorów w zakresie obsługi

tak ………………….

29. Wraz z maszyną dostawca dostarczy instrukcję obsługi
w języku polskim

tak ………………….

Wyposażenie

30. Łyżka do kopania szer.450mm tak ......……………

31. Łyżka do skarpowania szer. 900mm tak ......……………

32. Młot hydrauliczny (tego samego producenta co
maszyna) o masie min 150 kg z płytą oraz narzędziem
roboczym (na płycie montażowej), średnica narzędzia

min 55 mm

tak ………………….

33. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wyposażenie
(L.p. 30-32)

12 miesięcy .................

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
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