
Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowy 

 

*niepotrzebne skreślić 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Opis przedmiotu zamówienia jest przedmiotowym środkiem dowodowym oraz podstawowym 
elementem wymaganym do złożenia wraz z formularzem ofertowym. 
 
 

TYP       - ……………………………… 

MODEL    - ……………………………… 

Producent wózka  - ……………………………… 
 
PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA 
 

− Fabrycznie nowy, rok produkcji 2021.     TAK*/NIE* 

− Udźwig nominalny przy maszcie standard i środku ciężkości 500mm; 3500 kg     TAK*/NIE* 

− Rodzaj napędu silnik spalinowy; Diesel     TAK*/NIE* 

− Minimalna moc silnika: 35 kW,      ………… kW 

− Silnik spełniającym normę spalin min. STAGE IV ……………… 

− Przekładnia automatyczna     TAK*/NIE* 

− Długość wózka mierzona od czoła wideł – 2600mm  ±10% …………… mm 

− Szerokość wózka – 1150 mm ±10%  …………… mm 

− Wysokość wózka ze złożonym masztem i daszkiem kabiny operatora 2150 mm ±10% …………… mm 
 

 
Maszt typu DUPLEX 

− Wysokość podnoszenia 3300 mm ±10% …………… mm 

− Wolny skok wideł z kratą ochronną 140 – 160 mm …………… mm 

− Przesuw boczny wideł     TAK*/NIE* 

− 4 sekcja z wyprowadzonymi przewodami hydraulicznymi     TAK*/NIE* 

− Długość wideł 1200 mm     TAK*/NIE* 

 
Kabina 

− Kabina pełna zamknięta i ogrzewana     TAK*/NIE* 

− Pełne oświetlenie robocze i drogowe (przednie , tylne) lampa ostrzegawcza lusterko 
wsteczne i wycieraczki szyb 

    TAK*/NIE* 

− Wielofunkcyjny wyświetlacz:  z licznikiem godzin pracy, itp     TAK*/NIE* 

− Sygnał cofania     TAK*/NIE* 

− Regulowana kolumna kierownicy     TAK*/NIE* 

− Wspomaganie kierownicy     TAK*/NIE* 

− Komfortowe regulowane siedzenie operatora TAK*/NIE* 

− Pas bezpieczeństwa TAK*/NIE* 

− Hamulec postojowy,  TAK*/NIE* 

 
 

I. GWARANCJA 
• Minimum 24 miesięcy lub 1 500 mth w zależności, co nastąpi pierwsze; 
• Gwarancja obejmująca całość wózka wraz z zamontowanym wyposażeniem 

dodatkowym i osprzętem.  
 

II. POZOSTAŁE WYMAGANIA 
 

1. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Dostarczenia dokumentu potwierdzającego prawo własności; 

b) Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia; 
c) Dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim; 
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d) Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla wózka widłowego i wyposażenia 
dodatkowego. (po 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz na nośniku cd lub 
pendrive);  

e) Książka przeglądów i konserwacji wózka widłowego. Określony zakres i częstotliwość 
przeglądów serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych, oraz przeglądów 
konserwacyjnych. 

f) Katalog części zamiennych na nośniku CD lub pendrive. 

g) Aaktualną decyzję dopuszczający wózek widłowy do eksploatacji wydaną przez Urząd 
Dozoru Technicznego - Księgę rewizyjną UDT 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) Przeprowadzenia szkolenia załogi w zakresie obsługi – szkolenie zostanie 

udokumentowane podpisanym protokołem. 
 


