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Zał. nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KLASYFIKACJI CPV: 
 

42415110-2 Wózki widłowe 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wynajem długoterminowy wózka widłowego z napędem na 4 koła wraz z osprzętem 
 

Cena musi być wyrażona w zł, loco Sianów, ul. Łubuszan 80,  Regionalny Zakład Odzysku 
Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, siedziba zamawiającego. Cena 
musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. transport, akcyza, cło, podatki itp. 
 
 
1.Przedmiot dostawy: 
 
Wynajem długoterminowy wózka widłowego z napędem na 4 koła (wraz z osprzętem), nie 
starszego niż 2019r., pochodzącego z produkcji seryjnej, wyposażonego w kabinę zamkniętą, o 
udźwigu min 3,0Mg, napędzany silnikiem wysokoprężnym (ON). 
Wynajem długoterminowy wózka widłowego na okres 12 miesięcy. 
 
2.Przeznaczenie: 
 
      Wózek widłowy przeznaczony do obsługi Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych na 
terenie częściowo nierównym, wyłożonym płytami drogowymi w części zewnętrznej. 
 
3.Charakterystyka techniczna wózka widłowego: 
 
     Parametry techniczne: 

1. Rok produkcji: 
- Wózek widłowy - terenowy pochodzący z seryjnej produkcji nie starszy niż 2019r.; 

2. Układ napędowy: 
 - Wózek widłowy - terenowy wyposażony w silnik wysokoprężny napędzany olejem 

napędowym (ON); 
- minimalna moc 45 kW; 
- liczba cylindrów/pojemność skokowa – 4/min. 2000 cm3; 
- silnik chłodzony cieczą; 

3.  Wymiar wózka: 
- wysokość: do 2500 [mm]; 
- szerokość: do 1500 [mm]; 
- długość wózka do czoła wideł: do 3550 [mm]; 
- prześwit min 165 [mm]; 

4. Układ hydrauliczny: 
- hydrauliczny układ podnoszenia; 
- hydrauliczne wspomaganie; 
- sterowanie hydrauliką poprzez minidźwignie lub joistick; 

5.  Układ jezdny: 
- sterowany za pomocą kierownicy; 
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- bezstopniowo regulowana kolumna kierownicy; 
- napęd na cztery koła; 
- czterokołowy; 
- ogumienie pneumatyczne półtwarde. Wysokość kół taka sama na wszystkich czterech 
kołach 

6. Skrzynia biegów: 
- automatyczna hydrokinetyczna; 

7.  Hamulce: 
- bębnowe lub tarczowe; 

8.  Udźwig: 
- min. 3,0 Mg; 
- środek ciężkości: 500 mm; 

9.  Wysokość podnoszenia: 
- minimum 4200 mm; 

10. Kabina: 
- kabina zamknięta; 
- oszklona z widocznością na cztery strony; 
- ogrzewana; 
- klimatyzacja; 
- dach częściowo przeszklony z kratą ochronną; 
- wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem; 
- wycieraczka tylnej szyby; 
- lusterko panoramiczne wewnątrz kabiny; 
- lusterka wsteczne; 
- fotel amortyzowany, regulowany wyposażony w pas bezpieczeństwa; 
- oświetlenie zewnętrzne przód i tył; 
- lampa ostrzegawcza na dachu tzw. „Kogut”; 
- osłona od spodu wózka przedziału skrzyni biegów i silnika; 
- krata ochronna ładunku; 
- mata antypoślizgowa na podłodze; 

11.  Osprzęt: 
- widły; 
- łyżka z dociskiem (krokodyl); 
- chwytak do kostek prostokątnych (bel); 

12. Wyposażenie dodatkowe: 
-gaśnica 

  
4.Wymagane dokumenty: 
 

a) Instrukcja obsługi DTR w języku polskim; 
b) Rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego; 
c) Przeglądy i naprawy w okresie najmu po stronie dostawcy; 
d) Odbiór wózka widłowego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia nastąpi w 

Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego; 

 
 
 


