Znak sprawy: 1/07/2017

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:
Solidbet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trablice 90/1, 26-624 Kowala, NIP 9482599602, REGN:
146841918, telefon: (48) 607 93 58 98, adres strony www: http://www.nogaj.pl; mail. iwona@nogaj.radom.pl.
Nazwa zamówienia:
„Zakup maszyn i urządzeń budowlanych”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn i urządzeń budowlanych. Zamówienie podzielone zostało na
dwie części i obejmuje:
1.

Część 1 - zakup dwóch ładowarek kołowych, koparki oraz kruszarki szczękowej

2.

Część 2 - zakup linii technologicznej do płukania i sortowania na mokro (linia obejmuje dostawę:
mobilnego przesiewacza, odwadniacza, pompy wody oraz przenośnika taśmowego zakrężnego)

Wspólny słownik zamówień CPV:
43260000-3 Koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze
34144710-8 Ładowarki jezdne
43410000-0 Maszyny do obróbki minerałów
43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany
42417200-4 Przenośniki
42122130-0 Pompy wodne
43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalistycznego przeznaczenia

Część 1 - zakup dwóch ładowarek kołowych, koparki oraz kruszarki szczękowej
Lp.

Nazwa urządzenia

Wymagania zamawiającego

1

Ładowarka kołowa

Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, filtr cząstek stałych Skrzynia
przekładniowa: skrzynia z wałkiem pośrednim sterowana za pomocą jednej
dźwigni.
Skrzynia biegów: automatyczne przełączanie biegów
Mosty napędowe: przedni most ze sztywnym mocowaniem, tylny most wahliwy.
Maksymalna moc użyteczna: min.250 kW
Siła odspajania: min 200 kN
Maszyna nie może być starsza niż 8 – lat (rok budowy nie wcześniejszy niż

1

2009)
2

Ładowarka kołowa

3

Koparka

4

Kruszarka
szczękowa

Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, filtr cząstek stałych Skrzynia
przekładniowa: skrzynia z wałkiem pośrednim sterowana za pomocą jednej
dźwigni.
Skrzynia biegów: automatyczne przełączanie biegów
Mosty napędowe: przedni most ze sztywnym mocowaniem, tylny most wahliwy.
Maksymalna moc użyteczna: min.250 kW
Siła odspajania: min 200 kN
Maszyna nie może być starsza niż 8 – lat (rok budowy nie wcześniejszy niż
2009)
Silnik o mocy min 120 kW,
- zasięg ramienia – min. 9 m
- szybkozłącze
- możliwość podłączenia nożyc, młota, łyżki skarpowej
Kruszarka szczękowa:
Silnik spalinowy
Szerokość transportowa min. 3 000 mm
Długość transportowa min. 12 000 mm
Wysokość transportowa min. 3 200 mm
Maksymalna wydajność robocza min. 280 t/h

Część 2 - zakup linii technologicznej do płukania i sortowania na mokro (linia obejmuje dostawę: mobilnego
przesiewacza, odwadniacza, pompy wody oraz przenośnika taśmowego zakrężnego)
Lp.

Nazwa urządzenia

Wymagania zamawiającego

1

Mobilny

Mobilny przesiewacz
- przesiewacz 3 pokładowy
- 3 taśmociągi boczne
- silnik spalinowy
- podwozie samojezdne gąsienicowe
- kosz zasypowy o pojemności min. 6,5 m3
-ilość segregowanej frakcji 4
- napęd hydrauliczny
- spirala o średnicy 2,04m
- podwójne koło czerpakowe
- silnik spalinowy
- maksymalny wydajność (maksymalny przepływ): min 350 m3/h;
- maksymalna wysokość podnoszenia (maksymalna wysokość słupa cieczy):
min 55 m;
- maksymalna odległość tłoczenia: min. 90 m;
- maksymalne ciśnienie: min. 5 bara.
- minimalna długość 15 m
- zakrężny
- napęd hydrauliczny
- szerokość taśmy min. 800 mm
- taśma gładka
-podwozie samojezdne na kołach

przesiewacz

Odwadniacz

Pompa wody

Przenośnik
taśmowy zakrężny

Miejsce realizacji zamówienia: siedziba zamawiającego: Trablice 90/1, 26-624 Kowala, powiat radomski,
województwo mazowieckie.
Termin dostawy: do 31 października 2017 r.
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Rodzaj zamówienia: dostawy
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