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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

 
I. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa używanej koparki gąsiennicowej, 

obrotowej wraz z wyposażeniem, rok produkcji nie starszy niż 2018r., liczba 
przepracowanych motogodzin: nie więcej niż 3900. 

 
 

II. Parametry oraz wyposażenie  wymagane przez Zamawiającego: 
 
Parametry techniczne: 

1. Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy z turbodoładowaniem, o mocy netto min. 81 kW 
i pojemności min 4,4 l, silnik wykonany w technologii bez konieczności stosowania filtra 
cząstek stałych DPF. System AdBlue (silnik wyprodukowany przez producenta 
maszyny). 

2. Gąsienice o szerokości min. 700 mm; 
3. Cztery tryby pracy maszyny pozwalające na ustawienie obrotów silnika i wydajności 

układu hydraulicznego w zależności od wykonywanej pracy; 
4. System SMART CONTROL – komputer z wyświetlaczem kolorowym (ustawianie 

parametrów pracy maszyny, diagnostykę serwisową oraz programowanie 
dodatkowych narzędzi takich jak młot hydrauliczny); 

5. Serwosterowanie układem hydraulicznym; 
6. Wysięgnik koparkowy dwuczęściowy, ramię koparkowe o długości min 3,0 m; 
7. Dwie pompy hydrauliczne wielotłoczkowe o łącznym przepływie 2 x  min 120 l/min oraz 

jedna pompa zębata o przepływie min. 20 l/min zasilająca układ serwosterowania; 
8. Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 300 bar; w trybie zwiększonego 

udźwigu min 340 bar. 
9. Układ elektryczny 24V, przewody elektryczne w pancerzach zabezpieczone przed 

wilgocią wg normy IP69, alternator min 55A, akumulatory 2 x 12V o zwiększonej 
pojemności; 

10. Kabina wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, regulowany fotel operatora; 
 

Parametry robocze: 
1. Ramię koparkowe o długości min 3,0 m, maksymalny zasięg na poziomie gruntu 

powyżej 8,5 m, głębokość  kopania powyżej 6,0 m; maksymalna wysokość 
podnoszenia powyżej 9,0 m; 

2. Dwie prędkości jazdy min: 3,0/5,5 km/h; 
3. Maksymalny ciężar operacyjny koparki 14 000 kg. 

 
Wyposażenie maszyny: 
1. Instalacja do obsługi młota hydraulicznego; 
2. Instalacja do szybkozłącza hydraulicznego; 
3. Szybkozłącze hydrauliczne do wymiany osprzętu; 
4. Łyżki do kopania o szerokości: min 60 i 120 cm oraz łyżka do skarpowania 

o szerokości: min 180 cm; 



5. Daszek przeciwdeszczowy; 
6. Kamera wsteczna; 
7. Elektryczna pompa paliwa; 
8. Immobiliser; 
9. Instalacja do radia; 
10. Smarownica, tuba smaru; 

 
III. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PONADTO: 
 
1. Gwarancji jakości przedmiotu dostawy: 

-  minimum 1 miesiąc lub 50 mth (w zależności co nastąpi pierwsze), na całość 
maszyny, obejmującą wszystkie zespoły i podzespoły, w tym także prawidłowe 
funkcjonowanie, mechanikę - od daty wydania sprzętu Zamawiającemu (licząc od daty 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). 

Bezpłatny serwis gwarancyjny (w okresie gwarancji) obejmuje naprawy, które nie wynikły 
z winy Zamawiającego, 

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny, (w okresie 
gwarancji)  w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności serwisowania sprzętu 
w punkcie wskazanym przez Wykonawcę, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany 
z transportem sprzętu do punktu serwisowego i jego zwrotu do  miejsca użytkowania przez 
Zamawiającego.  

3. Zawiadomienia o konieczności naprawy gwarancyjnej, Zamawiający dokona: e-mailem na 
adres Wykonawcy. Przesłanie zawiadomienia o konieczności naprawy gwarancyjnej 
zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę e-mailem na adres 
Zamawiającego. 

4. Naprawy/serwisowanie objęte gwarancją Gwarant zobowiązuje się wykonać 
w najkrótszym możliwym terminie, umówionym po dokonaniu oględzin  maszyny, co do 
zasady nie dłużej jednak niż w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności 
maszyny do naprawy. 
 

IV. MIEJSCE REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  
Zamawiający wymaga, aby dostawa koparki gąsiennicowej wraz z wyposażeniem została 
zrealizowana w siedzibie Zamawiającego, tj. placu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
w miejscowości Różanna 98ZUO, 26-300 Opoczno, . Wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana obowiązany będzie dostarczyć przedmiot postępowania do siedziby 
Zamawiającego we własnym zakresie, na swój koszt i odpowiedzialność, w terminie 
uzgodnionym przez strony oraz umożliwi jego sprawdzenie pod względem technicznym. 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania dostawy przedmiotu zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty 
zawarcia Umowy. 


