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          Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr ZT.I.231.187.4.21, PO.II.2630.189.21 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Dostawa wraz z montażem oraz pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowych dwóch 

jednakowych podnośników samochodowych czterokolumnowych elektrohydraulicznych 

o udźwigu min. 6t, max. 6,5t. 

 

1. Wymiary podnośników: 

- długość całkowita podnośników (z najazdami)  min. 6,7m - max. 6,7m, 

- szerokość całkowita podnośników     min. 3,3m - max. 3,8m, 

- długości platform najazdowych     min. 5,2m - max. 6,0m, 

- szerokość podnośników pomiędzy kolumnami   min. 3,0m - max. 3,4m, 

- długość podnośników pomiędzy kolumnami   min. 5,0m - max. 5,7m, 

- szerokość platform najazdowych    min. 0,5m - max. 0,65m, 

- wysokość podnoszenia 

  (liczona od podłoża do górnej płaszczyzny najazdu) min. 1,85m. 

 

2. Wyposażenie podnośników: 

- platformy najazdowe z regulowaną szerokością rozstawu, 

- dźwignik osi zamontowany i pracujący na rolkach pomiędzy platformami najazdowymi     

   (jeżeli w wyposażeniu podnośników taki jest możliwy i występuje), 

- automatyczna blokada/zabezpieczenie mechaniczne podnośników sterowane  

   pneumatycznie, 

- możliwość przyłączenia podnośników do sieci energetycznej z podłoża i z sufitu, 

- podnośniki muszą posiadać Deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami i normami  

  oraz oznaczenie CE. 

 

3. Informacja Zamawiającego o warunkach technicznych oraz sposobie wykonania 

montażu podnośników. 

- posadzka przemysłowa zatarta na gładko, wykonana z betonu C30/37 ze zbrojeniem  

  rozproszonym, grubość posadzki 200mm. 

- zamawiający, ze względu na warunki techniczne posadzki w obiekcie wymaga montażu  

  podnośników samochodowych na dodatkowych stalowych płytach fundamentowych chyba,  

  że oferowane podnośniki nie będą wymagały dodatkowych płyt fundamentowych.    

  Uwarunkowane jest to istniejącą dylatacją w posadzce, która została przedstawiona  

  graficznie wraz z wymiarami na rysunku nr 1. 
 
 

4. W zakres oferty wchodzi: 

- Dostawa kompletnych dwóch jednakowych podnośników samochodowych. 

- Wykonanie dokumentacji techniczno-rejestracyjnej na montaż podnośników  

   samochodowych z uwzględnieniem warunków technicznych w obiekcie gdzie mają być   

   zamontowane podnośniki i przekazanie jej Zamawiającemu w celu zatwierdzenia przez  

   określoną jednostkę Dozoru Technicznego. 

- Po zatwierdzeniu dokumentacji techniczno-rejestracyjnej na montaż podnośników  

  samochodowych przez określoną jednostkę Dozoru Technicznego, dokonanie montażu    

  podnośników zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczno-rejestracyjną w: Baza  

  Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 C, 71-727 Szczecin, Wydział  

  Zaopatrzenia i Transportu, Warsztat Samochodowy Oddziału Transportu Samochodowego. 
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- Wymagana gwarancja min. 12 m-cy, w tym wykonanie serwisu/serwisów gwarancyjnych  

   zgodnie z zaleceniami producenta przed upływem okresu gwarancji bez dodatkowych  

   kosztów w miejscu eksploatacji. 

 

Rysunek nr 1 

 
 


