
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia 

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE 

WÓZEK TRANSPORTOWY AKUMULATOROWY  
pozycja planu 1.1.6.3.85 

J.m. Dane techniczne 
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1.1 Siła uciągu   - 

1.2 Nośność skrzyni ładunkowej [kg] min. 1000 

1.3 Napęd  akumulatorowy 

1.4 Sposób kierowania  
z fotelem dla 

kierowcy 

1.5 Zawieszenie przednie wielowahaczowe  tak 

1.6 Masa całkowita wraz z ładunkiem. [kg] max. 2200 

1.7 

Rodzaj ogumienia – masywne (V) / 

pneumatyczne (L) / elastyczne (E) / 

superelastyczne (SE) 

 L 

1.8 Liczba kół przód/tył  2/2 

1.9 Układ zawieszenia kół resorowany  tak 

1.10 Wymiary platformy załadowczej dł./szer [mm] min. 1850x1310 

1.11 
Wysokość burt (ma zapewnić utrzymanie 

ładunku umieszczonego na palecie) 
[mm] min. 250 

1.12 Promień skrętu Wa [mm] max. 4700 

1.13 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku [km/h] 10-25/10-25 

1.14 
Zdolność pokonywania wzniesień z 

ładunkiem/bez ładunku 
% 

max. 20/20 na 

odcinku 1 km 

1.15 
Układ hamulcowy hydrauliczny, tarcze 

przód, bębny tył 
 tak 

1.16 

Bateria + Prostownik. 

 tak Umożliwienie nieprzerwalnej pracy przez 

10h 
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2.1 
Zdolność pokonywania przeszkód wodnych 

 i brodzenia (głębokość) 
[mm] nie 

2.2 Wspomaganie układu kierowniczego  - 

2.3 Oświetlenie przód/tył  

Standard 

producenta/lampy 

led 

2.4 

Kabina dwuosobowa (w tym operator), 

oszklona, wyposażona w  wycieraczki oraz 

otwierane drzwi 

 tak 

2.5 Zaczep  nie 

2.6 Malowanie  
Standard 

producenta 

Z
n
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3.1 Oznakowanie przyrządów sterujących.  tak 
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3.2 
Graficzne oznakowanie środka ciężkości na 

bokach wózka. 
 tak 

3.3 
Sposób mocowania zawiesi przedstawiony 

graficznie na boku wózka. 
 tak 

3.4 

Spełnienie wymagań dyrektyw tzw „Nowego 

Podejścia” Unii Europejskiej potwierdzone 

znakiem CE. 

 tak 

3.5 

Oznakowanie kodem kreskowym zgodnie z 

decyzją MON Nr 3 z dnia 03.01.2014r. w 

sprawie znakowania kodem kreskowym 

wyrobów dostarczanych do resortu obrony 

narodowej. 

 nie 

3.6 
Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane 

w języku polskim. 
 tak 
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4.1 

Wyposażenie w uchwyty i odciąg 

(oświadczenie producenta zgodności z normą 

PN-EN 12195-2) niezbędne do 

zabezpieczenia sprzętu podczas transportu 

kolejowego, drogowego, lotniczego  

i morskiego. 

 tak 

4.2 

Określenie warunków technicznych 

wymaganych podczas transportu 

kolejowego, drogowego, lotniczego i 

morskiego. 

 nie 

4.3 
Instalacje ciśnieniowe przystosowane do 

transportu lotniczego. 
 - 
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5.1 Urządzenia ostrzegawcze.  - 

5.2 

Stanowisko operatora  - konstrukcja 

zapewniająca dostęp do wszystkich urządzeń 

sterujących, zachowując ergonomiczną 

postawę operatora. 

 tak 

5.3 

Pasy bezpieczeństwa wg. Normy PN-EN 

1726-1:2001 lub równoważne, trzy 

punktowe. 

 tak 

5.4 

Oświetlenie zgodne z ustawą „prawo o ruchu 

drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. 

zm.). 

 tak 

5.5 
Sprzęt ppoż zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 
 tak 

5.6 Oznakowanie elementów sterowniczych.  tak 

5.7 

Kabina operatora musi spełniać wymagania 

ppoż. wg PN-EN 1726-1:2001 lub 

równoważne. 

 tak 

5.8 
Wyposażenie w sprzęt ppoż. spełniający 

wymagania obowiązujących przepisów. 
 tak 
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6.1 

Przepisy BHP Zgodnie z wymaganiami 

określonymi  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 

dnia 30.10.02 w sprawie  minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy 

(Dz.U. z 2002r. Nr 191, poz. 1596  

z późn. zm.). 

 tak 

6.2 

Oznakowanie znakiem CE jako deklaracja 

osoby wprowadzającej dany produkt na 

rynek, że spełnia on wymagane normy 

bezpieczeństwa określone przez dyrektywy 

nowego podejścia, które w polskim prawie 

znajdują swój wyraz w rozporządzeniach 

wydawanych na podstawie ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r.  

o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204 poz. 2087). 

 tak 

6.3 Klauzula kodyfikacyjna (Załącznik Nr 2).  tak 
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7.1 

Niezawodna praca zespołów napędowych 

 i mechanizmów bez limitu kilometrów i/lub 

mtg liczone od daty podpisania przez 

Odbiorcę „Protokółu przyjęcia-przekazania”. 

 min. 12 m-ce  

7.2 

Bezpłatne usunięcie niesprawności lub 

naprawa  

w autoryzowanych stacjach serwisowych 

licząc od daty zgłoszenia niesprawności do 

daty zgłoszenia gotowości do odbioru po 

wykonanej naprawie  

z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

gwarancji  

o okres naprawy. 

dni max. 14  

7.3 
Gwarancja na perforację elementów 

stalowych. 
m-ce min. 12 
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8.1 

W okresie gwarancji koszty usług 

serwisowych (tzn. wszystkich czynności, 

które wykonuje serwis w okresie gwarancji 

konieczne do utrzymania sprzętu  

w sprawności technicznej wynikające z 

zapisów instrukcji eksploatacji sprzętu oraz 

warunków gwarancji), oraz materiały 

eksploatacyjne, części zamienne i dojazdy 

ekipy serwisowej, realizowane są w ramach 

wartości umowy. 

m-ce min. 12  
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8.2 

W okresie pogwarancyjnym zabezpieczenie 

w części zamienne i zespoły, w tym również 

po zakończeniu produkcji dostarczonego 

typu sprzętu oraz zapewnienie usług 

serwisowych w autoryzowanych punktach na 

terenie kraju i poza granicami kraju. 

m-ce min. 120  

8.3 

Oferowany sprzęt musi posiadać możliwość 

używania materiałów eksploatacyjnych co 

najmniej trzech producentów. 

 tak 
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9.1 

1) Dostarczenie do każdego egzemplarza 

sprzętu  

w formie wydawnictwa i w wersji 

elektronicznej (płyta CD/DVD): 

1) dokumentacji techniczno-ruchowej 

(DTR) – 2 kpl., 

2) katalogu części zamiennych w 

języku polskim wraz z wykazem 

punktów serwisowych w kraju i 

zagranicą – 2 kpl., 

3) instrukcji przygotowania i przewozu 

sprzętu transportem lotniczym, 

morskim, kolejowym 

 i drogowym – 2 kpl., 

4) wykaz dopuszczonych przez 

producenta materiałów 

eksploatacyjnych uwzględniający 

nazwy handlowe produktów, nazwę 

producenta oraz ich zastosowanie. 

 tak 

2) Dostarczenie do Szefostwa Transportu i 

Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji 

Ruchu Wojsk  

(ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa) oraz 

do Realizatora umowy w formie 

wydawnictwa  

i w wersji elektronicznej (płyta 

CD/DVD): 

1) ww. dokumentacji – 1 kpl., 

2) szczegółowe dane techniczne 

zgodnie  

z Załącznikiem Nr 2. 

3) Wykaz pozycji do kodyfikacji – 

Załącznik Nr 3. 

Opracowany na podstawie katalogu 

części zamiennych, obejmujący 

wszystkie jego pozycje 

 tak 
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4) zdjęcia przedmiotowego sprzętu w 

formie elektronicznej i papierowej. 

Format A5-A4  

w trzech rzutach (przód, tył i 

perspektywa). 

3) Dokumentacja wydana przez producenta 

musi być przetłumaczona na język polski 

oraz potwierdzenia za zgodność przez 

tłumacza przysięgłego. 

4) Wersje elektroniczne wszystkich 

dokumentów muszą być edytowalne, 

niedopuszczalne są skany dokumentów. 

5) DTR powinna zawierać wszystkie etapy 

obsług  

i ich pełny (szczegółowy) zakres łącznie 

ze sprawdzeniem poszczególnych 

elementów sprzętu i wymianą materiałów 

eksploatacyjnych 

6) Wyżej wymieniona dokumentacja jest 

integralną częścią przedmiotu umowy. 
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Przeszkolenie z zasad użytkowania i obsługi 

sprzętu na koszt Wykonawcy po 2 osoby na 

każdy egzemplarz sprzętu (do 14 dni 

liczonych od daty dostawy). 

 tak 
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11.1 
Fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 

dostawy. 
 tak 

11.2 
Dostawa loco magazyn Odbiorcy na terenie 

kraju na koszt Dostawcy. 
 tak 

11.3 

Dostarczenie z dostawą sprzętu do każdego 

egzemplarza sprzętu podstawowych narzędzi 

naprawcze tj. klucz do kół, lewarek, zestaw 

żarówek itp. 

  

11.4 

Odbiór jakościowy przedmiotu zamówienia 

przeprowadzony będzie we wskazanych w 

umowie miejscach dostawy przez komisję 

którą powoła Zamawiający (realizator 

zadania) w porozumieniu  

z gestorem sprzętu. W skład komisji 

wchodzą przedstawiciele Zamawiającego 

(realizatora zadania) i użytkownika sprzętu – 

specjaliści. 
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Prawo rozszerzenia zamówienia do 100% 

(prawo opcji). 
   



 


