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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na 

Ładowarkę teleskopową JCB nową lub z 

przebiegiem do 500mth 

(ZNR Kopaszewo,64-010 Krzywiń) 

Przetarg nie jest zamówieniem publicznym 

 

1. Opis i wymagania techniczne: 

 

o Silnik: JCB o mocy 108kW/147KM 

o Napęd mechaniczny (skrzynia biegów Powershift 6/4 przód/tył, zmieniane w 

Joysticku z rewersem), 

o Prędkość maksymalna 40km/h, max. udźwig 4100 kg, 

o Wydajność pompy 140l/min LSV, 

o System Livelink na 5 lat, 

o Wysokość podnoszenia 7m, 

o Szerokość całkowita do zewnętrznych krawędzi opon 2340 mm, 

o Wysokość całkowita 2490mm, 

o Długość całkowita do przedniego nośnika osprzętu 4990 mm, 

o Opony 460/70R24 Bibload9(kostka), 

o Amortyzacja teleskopu SRS, 

o Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, 

o Klimatyzacja, 

o Auto ster kół, 

o Rozłączenie napędu 2/4WD, 

o Hydrauliczne montowanie osprzętu, 

o Wydmuch chłodnicy, 

o Funkcja wytrząsania łyżki, 

o Stały przepływ wraz z regulacją sekcji hydraulicznej na głowicy teleskopu oraz 

luzowanie tej sekcji, 

o Światła drogowe, Światła robocze na kabinie, 

o Zaczep do przyczep na sworzeń, 

o Instalacja elektryczna i gniazdo do podłączenia przyczep, 

o Smarownica, trójkąt, klucz do kół, 

o Widły do palet, 

o Widły-krokodyl PL dostosowane do szerokości wskazanej maszyny, 

o Łyżka-krokodyl PL dostosowana do szerokości wskazanej maszyny, 

o Łyżka objętościowa PL 2,5 m3 dostosowana do szerokości wskazanej maszyny, 

o Łyżka do ziemi JCB org.  1 m3 dostosowana do szerokości wskazanej maszyny, 
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o Widły do słomy 4 szpikulce PL, 

o Centralne smarowanie cała maszyna plus pogrupowane punkty Q-fit, 

o Ładowarka  fabrycznie nowa lub z przebiegiem do 500mth, 

o Instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części, 

o Gwarancja: 3lata/3000 mth, 

o Bezpłatny transport i użytkowanie maszyny zastępczej w czasie napraw 

gwarancyjnych.  

 

Uzasadnienie: wybieramy ładowarkę marki JCB, ponieważ zakład aktualnie posiada 

trzy ładowarki tej marki. Ułatwia to zapotrzebowanie w części zamienne z uwagi na 

ich unifikację. To samo tyczy się osprzętu używanego podczas różnego rodzaju prac 

ładowarką. 

 

2. Dostawca zobowiązuje dostarczyć ładowarkę teleskopową i przeszkolić operatorów 

do 28.06.2019r. 

Miejsca dostawy: ZNR Kopaszewo,64-010 Krzywiń(warsztat mechaniczny). 

 

3. Gwarancja – firma dostarczająca zobowiązuje się do serwisu gwarancyjnego i 

pogwarancyjnego. Usunięcie ewentualnych usterek podczas okresu gwarancyjnego w 

ciągu 24h od zgłoszenia  

 

4. Płatność po zrealizowaniu zamówienia. 

 

5. Ocena ofert: 

o Cena  100%, 

 

6. Oferty wraz z projektem umowy uwzględniającej punkt 3 zapytania ofertowego 

prosimy składać w Dyrekcji ZNR Kopaszewo w zamkniętych kopertach z adnotacją; 

,,Oferta na ładowarkę teleskopową.’’ Termin składania ofert do 15.03.2019 

 

7. Przetarg nie jest zamówieniem publicznym. 

 

8. Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 

29.03.2019r. 

 

9. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu nie jawnym. 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

11. Zamówienie dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert w celu omówienia. 
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Zatwierdzam: 


