
 

 

 
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia 
 
Część I. Koparki, łyżki przesiewające i łyżka krusząca 
1. koparka – 3 komplety 

certyfikat CE 
a) maszyna fabrycznie nowa z 2021 roku z przebiegiem max 20 mtg 
b) silnik wyprodukowany przez producenta maszyny,  o mocy powyżej 

250 KM, spełniający normę EU stage IV lub wyższą  
c) silnik 6 cylindrowy o pojemności minimum 7,0 litrów 
d) masa eksploatacyjna powyżej 35 ton  
e) rozstaw gąsienic minimum 2,5 m 
f) szerokość klepek 700 mm 
g) wysięgnik jednoczęściowy  
h) ramię o długości minimum 3 m 
i) centralne smarowanie 
j) instalacja hydrauliczna do obsługi  młota hydraulicznego, łyżki 

skarpowej uchylnej, łyżki przesiewającej , szczęki kruszącej  
k) szybkozłącze  hydrauliczne typu „MILLER”  
l) kabina spełniająca normy FOPS I ROPS 
m) klimatyzacja 
n) podgrzewany fotel 
o) kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obrazem kamery tylniej 
p) radio bluetooth 
q) dostęp do fabrycznego monitoringu maszyny 
r) instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej 
s) katalog części na płycie CD 
t) łyżka kopiąca  pojemność  powyżej 2m3  
u) łyżka uchylna hydraulicznie  (do dwóch kompletów łyżka skarpowa  a 

do trzeciego kompletu łyżka trapezowa)         
v) gwarancja obsługi minimum 12 miesięcy lub 2000 mtg w zależności co 

wystąpi pierwsze łącznie z obsługą techniczną, zgodnie z zaleceniami 
producenta  i obejmująca przeglądy do 2000 mtg  

 
2. łyżka przesiewająca- 2 szt 

a) nowa, kompatybilna z koparką powyżej 35 t- z maszyną bazową wg 
pkt.1 

b) bębnowa 
c) pojemność ok. 4m3 ( ±0,5m3) 
d) ciśnienie robocze ok. 320 barów (±20 barów) 



 

 

e) wymienne panele przesiewające (sita) 
 
 

3. łyżka krusząca- 1 szt 
a) nowa, kompatybilna z koparką 1) powyżej 35 t- z maszyną bazową wg 

pkt.1 
b) pojemność łyżki minimum 1 m3 
c) ciśnienie robocze ok. 220 barów) (± 20 barów  ) 
d) masa minimum 4700 kg 
 

Część II. wozidła -3 szt 
 

a) certyfikat CE 
b) maszyna fabrycznie z 2021 roku z przebiegiem max 20 mtg 
c) silnik wyprodukowany przez producenta maszyny, spełniający normę EU 

stage IV lub wyższą 
d) silnik o mocy powyżej 320 KM 
e) automatyczna skrzynia biegów 
f) konfiguracja napędu 6x6 
g) skrzynia ładunkowa powyżej 13m3 z klapą 
h) opony  niskoprofilowe (szerokie)   
i) centralne smarowanie 
j) kabina spełniająca normy FOPS I ROPS 
k) klimatyzacja 
l) podgrzewany fotel 
m) kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obrazem kamery tylnej 
n) radio bluetooth 
o) dostęp do fabrycznego monitoringu maszyny 
p) instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej 
q) katalog części na płycie CD 
r) gwarancja obsługi minimum 12 miesięcy lub 2000 mtg w zależności co 

wystąpi pierwsze łącznie z obsługą techniczną, zgodnie z zaleceniami 
producenta  i obejmująca przeglądy do 2000 mtg  

 
 
 

 
 


