
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup ciągnika rolniczego z dostarczeniem pod wskazany adres: Gminna 

Oczyszczalnia Ścieków, Zawady, ul. Rzeczna 1, 42-110 Popów 

Wymagania Zamawiającego dotyczące sprzętu: 

1. Stan fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, dopuszczony do ruchu w Polsce, 

2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia pod wskazany adres: Gminna Oczyszczalnia 

Ścieków, Zawady, ul. Rzeczna 1, 42-110 Popów, 

3. Wykonawca zapewni stacjonarny, autoryzowany serwis Producenta w odległości nie 

większej niż 50 km od siedziby Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 

42-110 Popów oraz zapewni bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny bez 

materiałów eksploatacyjnych, obejmujące bezpłatny dojazd serwisantów do miejsca 

przeglądu, 

4. Koszty związane z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca, 

5. Przekazanie pojazdu przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego w siedzibie Zamawiającego, 

6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie jednorazowa, 

7. Wykonawca dostarczy pojazd wyposażony we wszelkie płyny eksploatacyjne (min. płyn 

do spryskiwaczy) oraz zatankowany do przewidzianej przez producenta minimalnej 

pojemności zbiornika pojazdu, 

8. Wykonawca przeszkoli pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego 

sprzętu, 

9. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty koszty niezbędne dla prawidłowego  

i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające  

z obowiązujących przepisów. W cenę nie należy wliczać ubezpieczenia pojazdu 

będącego przedmiotem postepowania. 

Wymagane dokumenty (języku polskim): 

1. Instrukcja obsługi pojazdu, 

2. Homologacja: dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego 

3. Dokumenty gwarancyjne, 

4. Katalog części zamiennych (wersja elektroniczna) 

5. Książka serwisowa 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Oferowany parametr 

 

1 
turbodoładowany z chłodnicą powietrza o pojemności od 

3600 do 4400 cm3, 4 cylindrowy moc min 105 KM, 

minimum Euro IIIA (brak filtra cząstek stałych) 

wymagane 

2 maksymalny moment obrotowy minimum 410 Nm, wymagane 

3 zbiornik paliwa minimum 160 l wymagane 



4 
napęd na cztery koła (4WD), włączany 

elektrohydraulicznie i blokadą tylnego mostu włączaną 

elektrohydraulicznie 

wymagane 

5 
most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego 

włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami 

planetarnymi 

wymagane 

6 
most napędowy przedni włączany elektrohydraulicznie z 

blokadą mechanizmu różnicowego włączaną 

elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi 

wymagane 

7 przekładnia mechaniczna 24 x 24, z biegami pełzającymi 

min 40 km/h 
wymagane 

8 
sprzęgło dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem 

wałka WOM 
wymagane 

9 tylny wałek WOM zależny i niezależny z hydraulicznym 

sterowaniem sprzęgła WOM 540/1000 
wymagane 

10 przedni wałek WOM zależny i niezależny z 

hydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM 540/1000 
wymagane 

11 hamulec roboczy wielotarczowy mokry, sterowany 

hydraulicznie 
wymagane 

12 hamulec postojowy mechaniczny sterowany ręcznie wymagane 

13 oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 

siłowniki skrętu 
wymagane 

14 hydrostatyczny układ kierowniczy wymagane 

15 układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o 

wydajności min 20 litrów druga 50 litrów 
wymagane 

16 ciśnienie robocze min 16 MPa wymagane 

17 rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej trzysekcyjny (6 

szybkozłącza) 
wymagane 

18 ilość gniazd hydraulicznych: -min 6 z tyłu i 6 z przodu 

ciągnika 
wymagane 

19 
tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu 

minimum 4000 kg, wyposażony w siłownik główny i 2 

siłowniki wspomagające 

wymagane 

20 

przedni podnośnik TUZ do montowania pługa 

odśnieżnego (bądź sterowany mechanicznie o udźwigu 

minimum 2000 kg, wyposażony w siłownik główny i 2 

siłowniki wspomagające); 

wymagane 

21 

kabina ogrzewana, klimatyzowana wyposażona w fotel z 

pasem, instalację radiową, 2 lampy robocze przednie 2 

lampy robocze tylnie, 2 lusterka zewnętrzne, wycieraczki 

szyby przedniej i wycieraczki szyby tylnej, okno dachowe, 

regulowana kolumna kierownicy, licznik przebiegu, 

napięcie instalacji elektrycznej, dodatkowe miejsce 

siedzące pasażera w kabinie z homologacją 

wymagane 

22 

dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie, 2 

ostrzegawcze lampy błyskowe, instrukcja obsługi w języku 

polskim, zaczep transportowy z możliwością regulacji 

wysokości, oraz z możliwością podpinania przyczep z 

siedzenia operatora, zaczep rolniczy, belka wielootworowa 

wymagane 



23 instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami 

przyczep 1 + 2 obwodowa 
wymagane 

24 ogumienie przód 380;70 R24 Ogumienie tył 480;70 R34 wymagane 

25 
okres międzyprzeglądowy: I przegląd wg. wskazań 

producenta, nie później niż po 100 mtg, następne po min 200 

mtg  mt 

wymagane 

 


