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WYPOSAŻENIE TECHNICZNE  

 

Lp. Opis Minimalne wymagania  

1.  
Przedmiot 
zamówienia 

Podnośnik koszowy na podwoziu samochodowym. 

2.  Ilość: 1  Dostawa do dnia: 10.12.2012 r. 

3.  Przeznaczenie 

a) Prace przy konserwacji masztów oświetleniowych, oświetlenia 
zewnętrznego Terminala oraz innych budynków na terenie lotniska. 

b) Prace konserwatorsko-naprawcze elementów zewnętrznych budynków 
na terenie lotniska 

4.  
Wymagania 
ogólne 

a) Wysokość robocza min. 20 m. 

b) Wysięg boczny min. 10 m. 

c) Platforma nośna - samochód DMC 3,5 t. 

d) Nośność kosza min. 200 kg. 

5.  
Spełniane 
normy i 
certyfikaty 

a) Wymagane przez UDT badania ważne mini. na 1 rok. 

b) CE 

c) 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 5 
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 w czasie 
7 dni, od daty zgłoszenia zamówienia.  
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8.  Napęd 
a) Podnośnika - hydrauliczny. 

b) Platformy nośnej (samochodu) – silnik spalinowy. 

9.  
Wyposażenie 
dodatkowe 

a) Wyciągarka elektryczna. 

10.  
Szkolenie 
personelu 

a) Producent przeszkoli 6 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym 
terminie, przed terminem dostawy wyrobu loko Lublin 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) Sterowanie proporcjonalne elektrohydruliczne w koszu i z dołu  

-Rotacja wysięgnika  
-Rotacja kosza  
-Kosz dwuosobowy z automatyczny poziomowaniem (izolowany do 
prac pod napięciem) 
-Awaryjne opuszczanie, pompa hydrauliczna ręczna 
-Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy włączany z kosza 
-Włączanie i wyłączanie silnika samochodu z kosza oraz z poziomu 
platformy 
-Licznik roboczogodzin  
-Zawory bezpieczeństwa  
-Gniazdo w koszu 230V/16A na narzędzia elektryczne 
-System zabezpieczający przed kolizją podnośnika z kabiną. 

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

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

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

e) Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; 
oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące 
koloru pomarańczowego. 

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

g) 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. 

h) Koła wyposażone w opony letnie i komplet opon zimowych, 
wszystkie opony nowe prod. 2012 r. 

i) Kolumna kierownicy regulowana z lewej strony. 

j) Szyby boczne sterowane elektrycznie. 

k) Wycieraczki wielobiegowe na okno z przodu. 

l) Nadmuch wielobiegowy likwidujący osadzania pary na oknach 

m) Lusterka boczne elektrycznie ogrzewane. 

n) 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera. 
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o)  

 

 

 

 

 

*UWAGA! 
W celu potwierdzenia, że oferowany system jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest wpisać  przy każdym parametrze słowo „TAK” jako potwierdzenie 

spełnienia parametru. 

 

Niespełnienie któregokolwiek parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

 

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

(czytelny podpis lub pieczątka  

z podpisem osób/osoby uprawnionej                 

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 


