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Załącznik nr 1 a do SIWZ 

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych 

przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia.  

Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, 
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, 
ogłoszonego na  dostawy pn. : 
 
„Dostawa sprzętów do obsługi statków powietrznych” 
 
o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm. )  

 
 

Część I -  CIĄGNIK ELEKTRYCZNY HANDLINGOWY – 2 SZT. 
 

Lp. Opis Minimalne wymagania zamawiającego 
Deklaracja 

wykonawcy 
(TAK/NIE)* 

Dodatkowe 

informacje* 

1.  Pojazd, urządzenie nie starsze niż 2016:   

a) rama i obudowa zabezpieczona przed korozją, 
ocynkowana ogniowo, malowana metodą proszkową 

  

b) kabina zamknięta dwu osobowa, kierownica po lewej 
stronie 

  

c) kabina ogrzewana z nawiewem,   

d) wycieraczki szyby przedniej   

e) trzypoziomowy zaczep holowniczy z tyłu i z przodu   

f) napęd silnik elektryczny (baterie min., 600Ah)   

g) Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne   

h) hamulce hydrauliczne na cztery koła ze wspomaganiem   

i) wyposażone w hamulec postojowy mechaniczny   

j) pojazd czterokołowy - koła pneumatyczne bezdentkowe   

k) instalacja elektryczna zabezpieczona bezpiecznikami,   

l) kierownica z regulowanym położeniem   
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m) przyciski awaryjnego wyłączenia,   

n) zestaw świateł drogowych przednie i tylne LED w 
dolnej oraz górnej części 

  

o) sygnał dźwiękowy biegu wstecznego   

p) kontrolki włączonych świateł   

q) wskaźnik naładowania akumulatora,   

r) licznik motogodzin,   

s) sygnalizacja alarmowa,   

t) gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego 
min. 3 kg. 

  

u) komplet kluczy i narzędzi serwisowych jeśli instrukcja 
obsługi bieżącej przewiduje ich stosowanie 

  

v) obsługiwany przez jednego operatora   

w) funkcja ruchu krokowego (zlokalizowana z tyłu 
ciągnika), dzięki której operator może sterować 
ręcznie do przodu/ do tyłu  

  

x) standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 
9016 

  

y) system szybkiej wymiany baterii trakcyjnej   

z) wymagane świadectwo kompatybilności magnetycznej 
urządzenia 

  

aa) zamawiający dostarczy wzór logo i napisy 
identyfikujące użytkownika które zostaną naniesione 
w sposób trwały 

  

Ogólne:    

a) możliwość pracy w temperaturach od  -30°C do +45ºC,   

b) lampa błyskowa ostrzegawcza w kolorze 
pomarańczowym, według Rozporządzenie UE 
139/2014  zgodnie z CS ADR-DSN.Q.850 

  

c) bateria jezdna o pojemności minimum 600 AH,   

d) ładowarka do baterii jezdnej (prostownik)   

e) kompletne koło zapasowe, w przypadku gdy koła na 
osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego 
rodzaju 

  

f) masa zapewniająca bezpieczne 
holowanie/zatrzymanie zestawu czterech przyczep 
bagażowych lub urządzeń handlingowych 

  

g) Silnik o mocy minimum 8kW,   
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Parametry:   

a) pojazd nie może przekroczyć długości całkowitej 
3000mm 

  

b) szerokość pojazdu nie może przekroczyć 1500mm,   

c) wysokość pojazdu z kabiną nie może przekroczyć 
2100mm, 

  

d) Siła uciągu na haku (zaczep) minimum 900 daN,   

e) Uciąg minimum 12 ton   

f) Praca przy normalnym obciążeniu trakcyjnym na 
pochyłościach do 3% 

  

g) Prędkość trakcyjna minimum 20 km/h bez obciążenia i 
15 km/h przy obciążeniu 

  

2. Wymagane 
normy i 
certyfikaty 

a) certyfikat CE   

b) zgodne z IATA AHM 968 (aktualne wydanie),   

c) zgodnie z normą PN-EN 12312-15, PN-EN 1915-1   

d) Producent gwarantuje spełnienie wymagań 
homologacyjnych i/lub przepisów dozoru 
technicznego (jeżeli jest to wymagane) 

  

3. Przeznaczenie transport wózków bagażowych, przyczep kontenerowych 
paletowych w zestawach oraz sprzętu handlingowego na 
rampie, 

  

4. Gwarancja, 
serwis 
dokumentacja. 

Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na 
okres 24 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez 
zamawiającego 

  

a) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w 
ramach gwarancji, następuje automatyczne 
przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, 
zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a) 

  

b) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont 
wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od 
daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego 

  

c) Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego 
dostawy części zamiennych oraz dokumentacji 
dotyczącej wyroby będzie zapewniona w czasie max 48 
godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy 
kontakt telefoniczny z serwisem, 

  

d) Autoryzowany przez producenta katalog części 
zamiennych wraz z rysunkami powinien być 
dostarczony w j. polskim lub j. angielskim 

  

e) Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w 
języku polskim 

  

f) Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. 
polski) 

  

g) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji 
i procedur obsługowych powinna dotyczyć 
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dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej 
wersji- jeżeli ma to zastosowanie) 

h)  Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z 
zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury 
lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz  z zestawem części 
zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem 
narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej 
obsługi   i eksploatacji wyrobu. 

  

i) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe 
lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty 
podobne będą dostarczane bezpłatnie do 
zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty 
wydania 

  

j)   Wszystkie opisy, napisy informacyjne na 

wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, 

przełączników i wyłączników sterujących opisane w 

języku polskim 

  

k) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje 

techniczne dla personelu zamawiającego, 

zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, 

  

5. Szkolenia: a) Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad 
bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy, 

  

  b) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub 
Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. 

  

  c) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego 
dokumentowania wymaga potwierdzenia przez 
odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu 
zapewni terminową realizację tego wymagania 

  

6. Warunki 
Dostawy 
 

DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 
Dostawa do 25.03.2017, lub urządzenie zastępcze o takich 
samych parametrach na czas dostawy urządzenia właściwego 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* - należy wpisać: 

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry 

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów 

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać 

rzeczywistą wartość parametru w kolumnie 
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PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość 
i  data 

   
 

   

   
 

   

      

 
 

 


