Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 13.05.2020

Szczegółowy opis zamówienia

RĘBAK BĘBNOWY BRUKS 1006ST LUB RÓWNOWAŻNY:
Kod CPV: 16600000-1 Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie
























Fabrycznie nowy samobieżny rębak bębnowy do wytwarzania zrębki mikro z drewna
Urządzenie nie może być prototypem i pochodzić z seryjnej produkcji.
Urządzenia zbudowane na podwoziu kołowym dopuszczone do ruchu po drogach publicznych
z prędkością min 70 km/h
Moc znamionowa silnika wysokoprężnego co najmniej 550kW
Napęd hydromechaniczny
Centralne smarowanie
Klimatyzowana kabina i ogrzewanie postojowe
Sterowanie dźwigiem z kabiny kierowcy bez konieczności wychodzenia z pojazdu
Kabina kierowcy unoszona do wysokości min. 4m
Możliwość zdalnego sterowania wyrzutnikiem zrębek
Wieża wyrzutnika obracana z zabudowaną kamerą
Automatyczne rozkładanie maszyny do pracy
Zbiornik paliwa o pojemności min. 800 litrów
Możliwość rozdrobnienia drewna na elementy cięte o wymiarach 5-8 x 5-8 x 1-3 mm oraz
20-50 x 20-50 x 10-15 mm bez konieczności wymiany bębna (rotora) zrębkującego
Wydajność dla wyprodukowanego surowca min 350 m3/h
Zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźniki: stanu paliwa, liczby przepracowanych
godzin od początku eksploatacji, liczby przepracowanych godzin dziennie, prędkości obrotowej
wału korbowego silnika; ilość przejechanych kilometrów
Maszyna wyposażona w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu
Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie może być
dłuższy niż 48 godzin od daty pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta
bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni;
Wymagane dokumenty i świadectwa (w j. polskim) do przekazania wraz z urządzeniem:
 świadectwo zgodności CE,
 katalog części zamiennych,
 karta gwarancyjna,
 instrukcja obsługi urządzenia DTR,
Inne wymagania:
 Okres gwarancji: min. 24 m-cy lub 2000 mth (w zależności co nastąpi wcześniej),
 W ramach zamówienia Dostawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie
obsługi, konserwacji i eksploatacji urządzenia,
 Urządzenie powinno być wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych
punktach maszyny,
 Urządzenie powinno być wyposażone w system ochrony urządzenia przy jego
przeciążeniu.

Kryterium dopuszczające:
 W celu wykazania się doświadczeniem Zamawiający wymaga: Wykonawca winien wykazać się
wykonaniem dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Za dostawę odpowiadającą swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje dostawę rębaka bębnowego
samobieżnego na podwoziu kołowym o mocy silnika min 550 kW.

