
Strona 1 

…………………………………………                                                           Załącznik nr 2 

…………………………………………                                            znak sprawy: KZP-1/253/TS/9/21 

…………………………………………                                       
   (Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

Formularz „OPIS” 

 

opis koparko-ładowarki 

Przedmiotem oferty jest dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem (szt. 1), 

 wolnej od wad, fabrycznie nowej, nieużywanej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 r. 
 
 

..................................................................................................................           ............................................. 
Nazwa / model / typ / producenta oferowanego ubijaka wibracyjnego (stopy)          rok produkcji 

 

 

UWAGA: 

Należy wypełnić kolumnę nr 3 poniższej tabeli. 

Poprzez wpisanie TAK lub krótki opis Wykonawca potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego. 

L.p. 

Opis, wymagania  w tym minimalne podstawowe 

wymogi techniczne - wymagane przez 

Zamawiającego 

Opis, parametry techniczne i wyposażenie koparko-

ładowarki  - oferowanego przez Wykonawcę 

1 2 3 

1 Długość całkowita nie większa niż 5,95 m  

2 Szerokość całkowita nie większa niż 2,5 m  

3 
Wysokość całkowita nie większa niż 3,10 m 

  

4 Masa całkowita nie większa niż 9400 kg  

5 Rozstaw osi nie większy niż 2,3 m  

   
6 Silnik o mocy maksymalnej co najmniej 109 KM  

7 Pojemność silnika co najmniej 4,0 l  

   
8 Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 l  

9 
Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie z 

możliwością sterowania maszyną  

10 Średnica zawracania z hamowaniem do 8,0 m  

11 Minimum 3 tryby skręcania kół  

12 
Napęd na dwie osie, z możliwością napędu na 

jedną oś  

13 

Mosty wyposażone w zwolnice z przekładnią 

planetarną z proporcjonalnym rozdziałem 

momentu obrotowego 
 

 



Strona 2 

L.p. 

Opis, wymagania  w tym minimalne podstawowe 

wymogi techniczne - wymagane przez 

Zamawiającego 

Opis, parametry techniczne i wyposażenie koparko-

ładowarki  - oferowanego przez Wykonawcę 

1 2 3 

14 
Blokada mechanizmu różnicowego przedniego i 

tylnego mostu lub równoważna  

15 
Blokada zmiennika momentu obrotowego 

zmniejszająca zużycie paliwa 
 

16 

Wszystkie komponenty układu napędowego tj. 

silnik, skrzynia biegów, mosty, wyprodukowane 

przez jednego producenta 
 

17 

Skrzynia biegów pół-automatyczna lub 

automatyczna, minimum 6 biegów w przód i 

minimum 4 biegi w tył 

 

18 
Hamulec zasadniczy hydrauliczny ze 

wspomaganiem 
 

19 
Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane 

hydraulicznie 
 

20 Stabilizatory wyposażone w podkłady gumowe  

   
21 

Cztery koła z oponami ogólnego zastosowania 

renomowanych producentów 28 cali  

22 Tempomat  

23 

Kabina operatora z obrotowym fotelem, 

spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej 

ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 76 dB 
 

24 

Fotel operatora z podłokietnikami, podgrzewany, 

ustawiany w min. 3 płaszczyznach na poduszce 

pneumatycznej 
 

25 Klimatyzacja  

26 

Wyświetlacz parametrów takich jak m.in.: 

temperatura i ciśnienie oleju, poziom paliwa, 

licznik motogodzin, prędkościomierz 
 

27 Błotniki kół przednich i tylnych  

28 Światła przednie i tylne wraz z kierunkowskazami  

29 Osłony lamp tylnych  

30 Immobilizer fabryczny w kluczyku  

   
31 

Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą 

joysticków hydraulicznych   

32 
Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej redukujący 

wysypywanie się materiału podczas transportu  

33 
Układ „powrotu do kopania” łyżki ładowarkowej 

oraz samopoziomowanie łyżki przedniej  

34 Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna z widłami   

35 Pojemność łyżki ładowarki co najmniej 1,2 m3  
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L.p. 

Opis, wymagania  w tym minimalne podstawowe 

wymogi techniczne - wymagane przez 

Zamawiającego 

Opis, parametry techniczne i wyposażenie koparko-

ładowarki  - oferowanego przez Wykonawcę 

1 2 3 

36 
Szerokość łyżki ładowarkowej do 2,5 m 

 

37 
Maksymalna wysokość załadunku za pomocą 

ramienia ładowarkowego co najmniej 3 m 
 

38 

Ładunek podnoszony do pełnej wysokości za 

pomocą ramienia ładowarkowego o wadze co 

najmniej 4,3 t 

 

39 
Wysokość podnoszenia na widłach co najmniej 2,9 

m 
 

   

40 

Sterowanie ramieniem koparki za pomocą 

joysticków hydraulicznych zintegrowanych z 

fotelem operatora 

 

41 
Hydrauliczny przesuw ramienia koparki  

42 
Mechaniczne szybkozłącze koparkowe  

43 
Łyżka koparki z zębami o szerokości 400 mm ± 20 

mm  
 

44 
Łyżka koparki z zębami o szerokości 600 mm ± 20 

mm 
 

45 
Łyżka koparki z zębami o szerokości 1500 mm ± 

20 mm 
 

46 
Ramię koparki o zmiennej długości, rozsuwane 

hydraulicznie (teleskopowe) 
 

47 
Głębokość kopania za pomocą ramienia 

koparkowego co najmniej 5,80 m 
 

48 
Zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia 

co najmniej 6,5 m 
 

49 
Zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny 

co najmniej 7,0 m 
 

50 
Wysokość załadunku za pomocą ramienia 

koparkowego co najmniej 4,7 m 
 

51 
Udźwig ramienia koparkowego bez wysuwu co 

najmniej 1800 kg 
 

52 
Udźwig ramienia koparkowego z wysuwem co 

najmniej 1000 kg 
 

   
53 

Gwarancja co najmniej 36 miesięcy lub 2500 

motogodzin (co będzie pierwsze) 
 

54 

Nieodpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z 

instrukcją obsługi maszyny do 1000 motogodzin, 

łącznie z materiałami eksploatacyjnymi i dojazdem 

 

55 

Dostawca dostarczy koparko-ładowarkę na swój 

koszt i na własne ryzyko w terminie wskazanym w 

ofercie 

 

56 

Dostawca powinien być producentem lub 

autoryzowanym przedstawicielem producenta, na 

co posiada odpowiedni dokument  

 

57 
Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny maszyny 
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L.p. 

Opis, wymagania  w tym minimalne podstawowe 

wymogi techniczne - wymagane przez 

Zamawiającego 

Opis, parametry techniczne i wyposażenie koparko-

ładowarki  - oferowanego przez Wykonawcę 

1 2 3 

58 

Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu 

serwisowego maksymalnie 30 km od siedziby 

zamawiającego 

 

59 

Oferowana koparko-ładowarka wyposażona w 

pakiet podstawowy składający się ze skrzynki 

narzędziowej, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, 

apteczki, tablicy wyróżniającej, lampy 

ostrzegawczej migowej oraz instrukcji obsługi 

operatora w języku polskim i katalogu części 

zamiennych 

 

60 

Oferowana koparko-ładowarka wyposażona w 

smarownicę ręczną, towotnicę wraz z zestawem 

wkładów ze smarem do codziennej obsługi 

maszyny 

 

61 

Oferowana koparko-ładowarka jest seryjnie 

produkowaną maszyną i nie jest maszyną 

prototypem ani maszyną testową 

 

62 

Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch 

operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i 

obsługi koparko-ładowarki oraz dwóch 

mechaników w zakresie przeglądów koparko-

ładowarki podczas wykonywania pierwszych 

przeglądów maszyny 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………, …………..……..        ……………………………………………………….. 

miejscowość    data            podpis(y) Wykonawcy 
 

 

 


