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Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego RO.5543.6.2018.PT z dnia 7 września 2018 r.
Szczegółowy opis techniczny
CZĘŚĆ 2
Zestaw narzędzi hydraulicznych 2
Lp.
Wymagania Zamawiającego
Potwierdzenie spełnienia wymagań (TAK/NIE),
Propozycje wykonawcy
1.
Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych – 1 szt. 
marka: ………….
model: ………….
1.1
urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2018

1.2.
silnik spalinowy, benzynowy, 4-suwowy

1.3.
moc silnika: nie mniej niż 2,2 kW
moc silnika: ........... kW
1.4.
zasilający dwa narzędzia jednocześnie

1.5.
wbudowana funkcja turbo

1.6.
zintegrowany ze zwijadłem czołowym i 2 wężami hydraulicznymi o długości każdego z nich 20 metrów

1.7.
waga urządzenia: maksymalnie 72,5 kg
waga urządzenia: …………… kg
1.8
pojemność zbiornika oleju: nie mniej niż 5 l
pojemność zbiornika oleju: …………. l
1.9.
złącza kompatybilne z narzędziami hydraulicznymi Lukas o ciśnieniu roboczym 700 bar

2.
Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami – 1 szt.
marka: ………….
model: ………….
2.1.
urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2018

2.2.
waga urządzenia: maksymalnie 16,3 kg
waga urządzenia: …………… kg
2.3.
maksymalna siła rozpierania: nie mniej niż 658 kN
maksymalna siła rozpierania: ………….. kN
2.4.
rozwarcie ramion: nie mniej niż 730 mm
rozwarcie ramion: ………. mm
2.5.
minimalna siła rozpierania: nie mniej niż 52 kN
minimalna siła rozpierania: ………… kN
2.6.
siła ciągnięcia maks.: nie mniej niż 58 kN
siła ciągnięcia maks: ………... kN
2.7.
dystans ciągnięcia: nie mniej niż 569 mm
dystans ciągnięcia: ……………… mm
2.8.
możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe otwory końcówek rozpieracza bez konieczności ich ściągania

2.9.
złącza kompatybilne z narzędziami hydraulicznymi Lukas o ciśnieniu roboczym 700 bar

2.10.
wyposażony w zestaw łańcuchów: 2 łańcuchy do ciągnięcia o długości ok. 2 m zakończone zaczepami, 2 łańcuchy pośrednie z zaczepami skracającymi.

2.11.
sprzęt posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

3.
sprzęt zgodny z normą PN-EN 13204

4.
wszystkie elementy kompatybilne ze sobą i od jednego producenta

5.
minimalny okres gwarancji  i rękojmi na urządzenia: 24 miesiące
okres gwarancji  i rękojmi na urządzenia: ………… miesiące
Uwaga :
Kolumnę  nr 3 wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Kolumnę należy wypełnić stosując słowa „TAK” lub „NIE”, natomiast w przypadku wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji wpisze słowo „NIE” lub zaoferuje wartości niższe, oferta zostanie odrzucona, iż jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego.
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Podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy

