
Radom, 15.11.2021r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym 

napędem podnoszenia (bez obsługi operatorskiej), który będzie wykorzystywany do 

przemieszczania i załadunku odpadów na linię sortowniczą w hali przyjęć, przesegregowanych 

odpadów na środki transportu, do przenoszenia kompostu oraz innych materiałów sypkich typu 

gruz na placach składowych.  

Praca na okres 12 miesięcy w systemie ciągłym 3 – zmianowym w Zakładzie Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94. 

 

Charakterystyka maszyny stanowiącej przedmiot zamówienia: 

Opis Wymagania 

Udźwig Min. 3000 kg (przy złożonym 

wysięgu) 

Wysokość podnoszenia Min. 6000 mm max. 8000mm 

Zasilanie Diesel 

Moc silnika Min. 120 KM 

Kabina przeszklona, pełna, ogrzewana i 

klimatyzowana 

Tak 

Światło ostrzegawcze pomarańczowe typu 

„kogut” 

Tak 

Ogumienie przemysłowe (nowe) Opony pełne z amortyzacją 

Zaczep transportowy Tak 

Dodatkowe złącze hydrauliki do osprzętu Tak 

Uwalnianie ciśnienia w 3 obwodzie z przycisku Tak 

Wyłącznik masy Tak 

Łyżka do materiałów sypkich 3-3,5 M3 

Redukcja do osprzętu MANITOU MLT 6343 Tak 

Chwytak do beli sprasowanych (kostek) Tak 

Wymagania dodatkowe: 

a) Maszyna powinna być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw 

nieszczęśliwych wypadków (OC,AC,NNW) przez cały okres obowiązywania umowy 

oraz posiada wymagane zezwolenia UDT dopuszczające ją do pracy. 

b) Wykonawca dostarczy maszynę do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 

c) Wykonawca na własny koszt zapewni odbiór maszyny lub jej wymiany w przypadku 

konieczności dokonania napraw poza siedzibą Zamawiającego. 

d) Wykonawca na własny koszt będzie dokonywał wszelkich czynności związanych z 

serwisowaniem, przeglądami, naprawami niezbędnymi dla prawidłowego użytkowania 

maszyny stanowiącej przedmiot najmu oraz likwidację szkód włącznie z wymianą 

ogumienia oraz pełną naprawą osprzętu w tym wymianą lemiesza. 



e) Wykonawca zapewni płyny eksploatacyjne takie jak: oleje, smary, płyn chłodzący (na 

tak zwaną „dolewkę”). 

f) Wykonawca na własny koszt będzie prowadził dziennik konserwatora oraz przeglądy 

konserwatora. 

g) Wykonawca ponosi koszty bieżącej eksploatacji maszyny z wyjątkiem kosztów paliwa, 

płynów do spryskiwaczy i kosztów operatora do obsługi maszyny; 

h) Wykonawca przeszkoli nie mniej niż 3 pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi, bieżącej konserwacji i zasad użytkowania dostarczonej maszyny. 

 

Proszę o przesłanie oferty cenowej na adres: a.kultys@radkom.com.pl do dn. 17.11.2021r. 

do g. 8:00. 
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