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„Dostawa wózka jezdniowego spalinowego” 
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Rybnik, listopad  2022 r. 

Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka jezdniowego spalinowego  

o parametrach technicznych nie gorszych (nie mniejszych) niż parametry techniczne określone w niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

 

Jeżeli dokumentacja postępowania wskazywałaby w odniesieniu do niektórych urządzeń/produktów  znaki 

towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń/produktów równoważnych. 

Wszelkie urządzenia/produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący 

minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w 

ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zastosowane w dokumentacji postępowania nazwy 

producentów lub firm służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu 

standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów 

(produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja postępowania, wskazując oznaczenie 

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyższym 

Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń/produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w 

dokumentacji postępowania za pomocą nazw producenta pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji postępowania. 

 

Obszar pracy: 

Zakłady i magazyny UPS na terenie PGE Ekoserwis sp. z o.o. w lokalizacjach: 

1. Rybnik, ul. Podmiejska 19, 

2. Kraków, ul. Ciepłownicza 1,   

3. Siechnice ul. Fabryczna (Czechnica), 

4. Wrocław, ul. Kleczkowska 52, 

5. Kamień k/Długołęki ul. Diamentowa,  

5. Gdańsk, ul. Wiślna , 

6. Gdynia, ul. Pucka, 

 

Charakterystyka techniczna urządzenia: 
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1.1. Stan techniczny: 

Fabrycznie nowe i nieużywane,  w pełni sprawne i kompletne.  

 

1.2. Silnik i układ napędowy: 

1.2.1. Silnik spalinowy, zasilany olejem napędowym (diesel), chłodzony cieczą o mocy netto  minimum 35 

kW,  z przekładnią automatyczną, zgodny z normą emisji spalin wymaganą przepisami prawa Unii 

Europejskiej aktualnymi dla  dnia produkcji maszyny.  

 

1.3. Udźwig 

1.3.1      Udźwig min. 2500 kg, maks. 3000 kg. 

 

1.4. Maszt i osprzęt roboczy: 

1.4.1. Wysokość opuszczonego masztu max.  2200 mm, 

1.4.2. Maszt dwuelementowy,  

1.4.3. Wysokość unoszenia ładunku min. 3000 mm 

1.4.4. Przesuw boczny 

1.4.5. Widły o dł. 1200 mm. 

1.4.6. Zaczep holowniczy. 

 

1.5. Układ jezdny: 

1.5.1. Koła z oponami pneumatycznymi. 

 

1.6. Kabina: 

1.6.1. Kabina zamknięta z, ogrzewaniem i klimatyzacją  

1.6.2. regulowany fotel z pasami bezpieczeństwa,  

1.6.3. Wycieraczki ze spryskiwaczami szyby z przodu , 

1.6.4. Lusterko wewnętrzne, 

1.6.5. Dwa lusterka zewnętrzne, 

1.6.6. Ochrona przedniej szyby przed uszkodzeniem,  

1.6.7. Elementy deski rozdzielczej (wskaźniki, kontrolki, przełączniki) oraz elementy sterowania opisane w 

języku polskim (ewentualnie piktogramy), 

1.6.8. Poziom hałasu w kabinie operatora zgodny z PN (aktualne przepisy bhp) 

 

1.7. Układ elektryczny: 

1.7.1. Napięcie 12V, 

1.7.2. Sygnał dźwiękowy, 

1.7.3. Sygnał dźwiękowy cofania, 

1.7.4. Oświetlenie zewnętrzne LED z przodu i z tyłu, 
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1.7.5. Dodatkowe oświetlenie LED wideł, 

1.7.6. Lampa ostrzegawcza typu „kogut”. 

 

1.8. Wyposażenie:  

1.8.1. Gaśnica min 2 kg, 

1.8.2. Apteczka. 

 

2. Gwarancja, serwis i inne wymagania 

2.1. Gwarancja minimalna 48 miesięcy lub 4000 limit motogodzin pracy, 

2.2. Przeglądy techniczne z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji muszą zostać 

skalkulowane w cenie wózka, 

2.3. Koszty serwisu gwarancyjnego muszą zostać skalkulowane w cenie wózka    i powinny obejmować 

przeglądy techniczne okresowe wynikające z instrukcji eksploatacji, usuwanie usterek i uszkodzeń 

powstałych bez winy użytkownika. Całkowite koszty serwisu gwarancyjnego powinny zawierać: 

koszty dojazdu, koszty usługi oraz przewidziane do wymiany części zamienne i materiały w okresie 

gwarancji w cenie wózka oraz koszty ich dostawy. Kalkulacja powinna również obejmować koszty 

materiałów eksploatacyjnych związanych z codzienną obsługą przewidzianą w DTR, wykonywaną 

przez Zamawiającego (np. tzw. „dolewki”), obejmujące dostawy oleju silnikowego, oleju 

hydraulicznego, oleju przekładniowego, smarów, płynu chłodzącego, itp. z wyłączeniem płynu do 

spryskiwaczy. 

2.4. Warunki gwarancji nie mogą zawierać wyłączeń (paski klinowe, lampy LED, przewody hydrauliczne 

itp.), za wyjątkiem wideł i opon, 

2.5. Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej 

eksploatacji wykonane w języku polskim, dopuszcza się oznaczenia za pomocą piktogramów, 

2.6. Wózek powinien być oznakowany zgodnie z § 56 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 

października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn,   w tym znakiem „CE", 

2.7. Szkolenie operatorów: w miejscu dostawy  Zamówienia – Gdańsk:  5 osób 

 

3. Dokumentacja wózka jezdniowego spalinowego 

3.1. Instrukcja eksploatacji wózka i zamontowanych podzespołów sporządzoną zgodnie z § 58, 59 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn w języku polskim (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji 

elektronicznej - na nośniku danych) 

3.2. Deklaracja zgodności „WE" sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 

 

4. Termin realizacji  

Zamawiający wymaga wykonania dostawy w terminie: do 30 grudnia 2022 roku.  
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5. Warunki szczegółowe: 

5.1. Dostawca urządzenia dokonuje uruchomienia, przeprowadza szkolenie personelu Zamawiającego, 

5.2. Oferta powinna zawierać szczegółową specyfikację techniczną maszyny w języku polskim, 

5.3. Wraz z przedmiotem dostawy, dostawca winien dostarczyć odpowiednie certyfikaty 

bezpieczeństwa, atesty oraz karty charakterystyk,  

5.4. Wszelkie dokumenty związane z dostawą powinny być w j. polskim, 

5.5. Dokumentem dostawy będzie protokół odbioru wózka 

 

6. Miejsce dostawy: 

 PGE Ekoserwis SA  

 80-867 Gdańsk,  

 ul. Wiślna 6 

Transport na ww. miejsce po stronie i na koszt Dostawcy a niniejsze koszty transportu muszą być 

uwzględnione w cenie. 

 

7. Współdziałanie Stron 

Do koordynacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wyznaczeni zostali ze strony Zamawiającego: 

Adam Wróblewski tel: 32 429 47 91,  kom.: 695 336 040, e-mail: Adam.Wroblewski@gkpge.pl 

Dla miejsca dostawy Gdańsk: Tomasz Babiński   tel.: 58 347 46 24, kom.: 503 316 526, e-mail: 

Tomasz.Babinski@gkpge.pl 


