Oznaczenie postępowania:2710/74/2011
Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

Skarb Państwa Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe
Ośrodek Transportu Leśnego
ul. Szpitalna 2
66 – 400 Gorzów Wlkp.
Nazwa i adres Zamawiającego

WZÓR

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ OFEROWANEGO SPRZĘTU.
Parametry oferowanej
przez Wykonawcę
maszyny

Wymagania
Zamawiającego

Lp.

1.

*

Wymagania eksploatacyjne

Charakterystyka miejsca pracy: transport
maszyn po drogach publicznych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997
1.1.
r. „Prawo o ruchu drogowym” i przepisami
wykonawczymi Współpraca z ciągnikiem
siodłowym.
Wskaźniki eksploatacyjne:
okres użytkowania – cały rok;

możliwość pracy w godzinach wieczornych i
1.2. nocnych;
możliwość przejazdów po drogach
publicznych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu
drogowym” i przepisami wykonawczymi.
Przeznaczenie użytkowe: transport maszyn
1.3. do zrywki drewna.
1.4. Charakterystyka transportowanego materiału :
maszyna

forwarder

KOMATSU,

typ.890.3,

model 2011
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maszyna harwester Valmet, typ 931, model
2010

2.

Wymagania techniczne:

Maszyna bazowa

Podwozie: kołowe, zawieszenie
2.1. pneumatyczno -mechaniczne, 2x8; 2 osie
napędzane – 8 kół.
Wymiary:
szerokość maksymalna - do 3 000 mm;
2.2.

2.3.
2.4.

wysokość maksymalna – do 4000 mm;
ładowność skrzyni ładunkowej - co
najmniej 18 000 kg
przekrój skrzyni ładunkowej - platforma
Rama fabrycznie wyposażona w uchwyty
do montażu transportowanych maszyn
Ogumienie: 8 x 235/75R17

Oświetlenie umożliwiające poruszanie się
po drogach publicznych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. „Prawo o ruchu drogowym” i przepisami
wykonawczymi oraz oświetlenie robocze
2.5.
umożliwiające pracę w warunkach
ograniczonej widoczności, w tym
oświetlenie robocze. Oświetlenie robocze
zabezpieczone przed uszkodzeniami
metalowymi osłonami
3.

Wyposażenie naczepy :

3.1.

Wszystkie komunikaty ostrzegawcze oraz
informacyjne na maszynie muszą być w
języku polskim zgodne z „Prawem o ruchu
drogowym”.

3.2.

Komplet narzędzi do wykonania OC.

4.
Dokumentacja musi zawierać:

Dokumentacja:

4.1.

Instrukcja obsługi naczepy oraz systemu
sterowania - po 2 szt. w języku polskim

4.2.

Katalog części zamiennych naczepy oraz
systemu sterowania po 2 szt.
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4.3.

Dokumentacja
w
języku
polskim
pozwalająca na rejestrację naczepy w RP.

4.4.

Dokument
stwierdzający
wymogów bezpieczeństwa.

4.5.

Instrukcja
serwisowa
(czasokresy
przeglądów, zakres prac w trakcie
przeglądów, rodzaj i ilość wymienianych w
trakcie
przeglądów
środków
eksploatacyjnych ) w języku polskim.

4.6.

Instrukcja naprawcza w języku polskim.

4.7.

Kartę (książkę) gwarancyjną.

spełnienie

* Wykonawca wpisuje odpowiednio :
1.Jeżeli naczepa posiada parametr wyrażony cyfrowo – Wykonawca wpisuje rzeczywisty parametr
cyfrowo.
2.Jeżeli naczepa posiada parametr wyrażony opisowo – Wykonawca opisując odpowiada na
wymagania postawione przez Zamawiającego.
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