
Załącznik nr 5 do slwz - Formularz oferĘ technicznej do wykazu minimalnych parametrów
tech nicznych, wyposaże n ia oraz pozostałyth wymogów dotyczących ofe rowa nej kopa rko

ładowarki.

/Vymaga nia Zamawiającego oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

Ma rlrl i mndp l nfe rnrrrr nai kane rlłn-łerlnurr rlr i

't łok produkcji 2008- 2015.
)rzebies max 5000 motogodzin
iilnik disel
noc silnika - nie mniejsza niż 70kW, nie większy niż
lSkw

!apęd 4x4 ,kolajezdne wszystkie równe, nie niższe
-liż28"

:yżka otwierana , wielofunkcyjna z układem
;tabilizacji, o pojemności min.1- L,Żm3, udźwig min.
}4O0 kg,z widłamido palet wysokość załadunku 3.0
.4,5m

//ieża tylna przesuwna , możliwość kopania do 5,5m

Szybkozłącze tyżki tylnej
nstalacja do młota teleskop

GBINA KIEROWCY
<abina komfortowa z ogrzewaniem iwentvlacia
VIASA
Vlasa eksploatacyjna koparki max. 9000 kg

r0 )pony w dobrym stanie max30% zuŻycia

t1 Zbiornik paliwa min. 1O0l

DODATKOWE WYPOSMENIE

|-rzy łyżki 300-350 mm,600- 7O0mm i120-150mm

.skarpowa)
nne nie obowiązkowe wyposażenie

WARUNKI DODATKOWE

r//yko nawca dosta rczy Za mawiającem u przed m iot
Jmowy zgodnie ze zlożonąofertą w terminie do 15
Cniod dnia podpisania umowv
iwiadectwo homologacji
(oparka musi być dopuszczona do ruchu. Karta
naszvnv.
(siążka serwisowa

nstrukcje obsługi w języku polskim. szkolenie obsługi
:amawiającego na terenie siedziby Zamawiającego'

) ;warancja na oferowaną koparkę musiwynosiĆ
ninimum 3 miesiace.
ffykonawca musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny



rzas fizycznej reakcji w okresie gwarancji (tj. przyjazd
la miejsce awarii) do 24 godzin od zgłoszenia
:elefonicznie lub mailowo. Zakończenie naprawy
rowinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni
'oboczych od daty jej rozpoczęcia.

Max od ległość a utoryzowa nego pu n ktu na prawczego
- serwisu od świątek 50 km (należy podać w ofercie
Jokładny adres)
(oparkoładowarka musi być wyposażony w pakiet
rodstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta,
lpteczki i światła ostrzegawczego (,,koguta")

t0 ;zczegółowy harmonogram spłat rat leasingowych
(kwota, termin, inne ...)
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Miejscowość idata Podpis Wykonawcy


