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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego do budynku Zespołu Edukacji 

    Technicznej w Łodzi przy ul. Wareckiej 41 - realizowana w ramach projektu „W drodze  

    do zawodowego sukcesu – zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności”,    

    współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

2.   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 42415110-2 

 

3.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę wózka widłowego zgodnie  

     z poniższymi wymogami, parametrami technicznymi: 

 

1. Typ zasilania LPG 

2. Udźwig  min.1500 kg 

3. Maszt / wysokość podnoszenia Duplex / min. 3300 mm 

4. opony Pneumatyczne 

5. Przesuw boczny Tak 

6. Kabina Pełna z ogrzewaniem 

7. Fotel operatora Regulowany z pasami bezpieczeństwa 

8. Oświetlenie przód Dwa przednie reflektory 

9. Oświetlenie tył Pełne 
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10. Sygnał cofania Tak 

11. Światło ostrzegawcze Kogut 

12. Lusterka  Boczne i tylne 

13. Butla LPG szt.1 

14. Widły  min. 1200 mm 

15. Sterowanie Przystosowane do – 30 stopni 

16. Łańcuchy zimowe 1 komplet 

17. Pług  szer. 1500 mm 

18. Inne: Wózek przystosowany do mroźni do – 30 

stopni, regulowana kolumna kierownicy, 

wspomaganie układu kierowniczego, osłona 

ładunku mocowana na karetce, zespolone 

światło cofania z sygnałem dźwiękowym , 

światła stopu, lampa pulsacyjna, lusterko 

wsteczne, zintegrowany wyświetlacz (licznik 

mtg, wskaźnik temperatury cieczy 

chłodzącej, wskaźnik paliwa i ciśnienia oleju) 

skrzynka z narzędziami, przesuw boczny 

karetki podnoszenia 

19. Gwarancja  24 miesiące (minimalny okres gwarancji) 

 

 

4.  Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania 

     umowy. 
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5.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę samodzielnie, bez udziału 

     podwykonawców. 

6. Wynagrodzenie należne wykonawcy musi obejmować całość kosztów związanych  

     z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy (zakupu) nowego wózka 

     widłowego, koszty transportu, koszty związane z udzielaną gwarancją. 


