
Załącznik nr 13 do SWZ -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej rok produkcji 

2020r i młodszy. 

2. Minimalne wymagane funkcje technologiczne ładowarki: 

a) załadunek i wyładunek frakcji biodegradowalnej z modułów kompostowni, 

b) transport kompostu na placu dojrzewania, 

c) załadunek stabilizatu do przesiewacza mobilnego, 

d) załadunek produktu finalnego kompostowni na kontenery, 

e) załadunek stłuczki szklanej na samochody typu „wanna”, 

f) ładowarka dopuszczona do ruchu ulicznego jako pojazd wolnobieżny. 

3. Parametry techniczne urządzenia fabrycznie nowego posiadającego certyfikat CE: 

a) masa: ciężar roboczy maszyny od 18 do 20 ton.  

b) hamulce: na obie osie, 

c) wyposażenie dodatkowe: 

- błotniki na przednich i tylnych kołach, 

- oświetlenie robocze, oraz drogowe, 

- apteczka, gaśnica, skrzynka narzędziowa, 

- komplet podstawowych narzędzi, 

- pomarańczowa lampa ostrzegawcza na kabinie „kogut” 

- automatyczny sygnał dźwiękowy informujący o cofaniu, 

d) kabina: 

- wyposażona w kamerę monitorującą przestrzeń za maszyną, 

- wyposażona w spryskiwacze, wycieraczki na przedniej i tylnej szybie, 

- klimatyzowana, ogrzewana i wentylowana, 

- wyposażona w filtr węglowy do redukcji odorów, 

- regulowana kolumna kierownicy, 

- nadmuchy powietrza odmrażające przednią i tylną szybę, 

- spełniająca normy RPOS/FOPS 

- wyposażona w lusterka wewnętrzne i zewnętrzne podgrzewane, 

- przednia szyba i oświetlenie robocze wyposażone w dodatkowe osłony, 

e) wymiary maszyny: 

- wysokość podnoszenia mierzona do sworznia łyżki – minimum 4 000mm, 

- szerokość ładowarki ( bez łyżki) – maksimum 3 000mm.  

- wysokość dachu maszyny maksimum 3 800mm.  



f) skrzynia biegów: 

- automatyczna , 

g) układ jezdny: 

- wyposażony w mechanizm różnicowy 

- opony odporne na przebicie minimum klasa L3 ( bieżnik typu kostka) 

h) wyposażenie: 

- łyżka z wymiennym lemieszem ( bez zębów ) do obsługi części biologicznej zakładu 

o pojemności 5,0 m3 

- łyżka z wymiennym lemieszem ( bez zębów ) do załadunku stłuczki szklanej o 

pojemności 3,0 m3  

- maksymalna szerokość obu łyżek załadowczych 3 000mm 

- ładowarka wyposażona w szybkozłącze do zmiany osprzętu. 

i) silnik: 

- wysokoprężny, 

- minimalna moc znamionowa silnika 160 kW 

- gwarancja rozruchu przy temperaturze – 25oC 

- spełniający aktualne, wymagane stosownymi przepisami, normy emisji spalin. 

 

4. Gwarancja: 

- autoryzowany serwis 

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

- serwis i dostępność części zamiennych minimum 10 lat, od daty wydania maszyny 

- gwarancja na całe urządzenie minimum 24 miesiące, 

- gwarancja obejmuje bezpłatny serwis, w tym pełen zakres przeglądów i napraw wraz z 

ewentualnym transportem, wymianą części na fabrycznie nowe ( koszt części + robocizna 

na koszt Wykonawcy ), 

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania przeglądów i napraw gwarancyjnych w 

miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy naprawa nie jest możliwa 

na miejscu, Wykonawca dokona odbioru, naprawy i dostarczenia naprawionego sprzętu 

na własny koszt. 

- czas przystąpienia do działań związanych z usunięciem awarii w okresie gwarancji ( do 

momentu przyjazdu serwisu mobilnego ) wynosi do 48 godzin od zgłoszenia, 

- czas zakończenia naprawy do 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu zgłoszenia 

awarii 



- w przypadkach przedłużenia czasu usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć na własny koszt i ryzyko zastępczej maszyny o zbliżonych parametrach do 

momentu usunięcia awarii 

 

5.  Ubezpieczenie:  

 

Umowa na ubezpieczenie ładowarki zostanie zawarta przez Zamawiającego z wybraną 

firmą ubezpieczeniową   

 

6. Wymagane dokumenty do przekazania wraz z przedmiotem zamówienia( w języku 

Polskim) 

a) Świadectwo zgodności CE/ deklaracja WE, 

b) Katalog części zamiennych, 

c) Instrukcja ładowarki – 2 sztuki, 

d) Karta gwarancyjna, 

e) Książka serwisowa, 

f) Dokumenty niezbędne do rejestracji, 

g) Rejestracja urzędowa UDT ( o ile jest wymagana) 

 

7. Wykonawca przeprowadzi szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej ( 

minimum 2 osoby ) 

8. Dostaw przedmiotu zamówienia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda.  

 


