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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Lp.  Wymagania Zamawiającego dla ciągnika rolniczego  

1.1. Ciągnik fabrycznie nowy, nie starszy niż 2018 r. 

 

Ciągnik zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: 

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 79), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.                           poz. 

2022). 

1.2. Ciągnik musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami 

krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym  

1.3. Moc silnika co najmniej 75-80 Km przy 2200 obr./min. 

1.4. Ilość cylindrów silnika minimum 4  

1.5. Pojemność silnika minimum 3300 cm³ 

1.6. Silnik spełniający normy spalin co najmniej EURO 3B 

1.7. Skrzynia przekładniowa mechaniczna o stałym zazębieniu, zsychnronizowana z rewersem i reduktorem. Ilość biegów minimum 12+12 

1.8. Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM 

1.9. Hydraulika zewnętrzna minimum 2 szybkozłącza ISO 

1.10. Minimalny udźwig podnośnika minimum 2200 kg 

1.11. Wydajność pompy hydraulicznej minimum 30l/min 

1.12. Tylny trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi kat. 2 ISO  

1.13. Dźwiganie TUZ z szybkosprzęgami 

1.14. Zaczep transportowy górny, zaczep rolniczy dolny 

1.15. Obroty WOM co najmniej 540 obr./min. 
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WOM załączany elektrohydraulicznie 

1.16. Instalacja pneumatyczna do przyczep 

Wspomaganie kierownicy 

Blokada mechanizmu różnicowego 

Hamulce robocze tarczowe, mokre 

1.17. Kabina komfortowa, ochronna dwudrzwiowa 

Wentylacja i ogrzewanie kabiny 

Pneumatyczne siedzisko operatora 

Otwierany szyberdach 

1.18. Lampa błyskowa – 2 sztuki 

Lusterka boczne 

Reflektory przednie i tylne na dachu kabiny 

Błotniki kół przednich 

1.19. Instalacja elektryczna, alternator, rozrusznik – napięcie 12V 

1.20. Przedni podnośnik TUZ z szybkosprzęgami  

1.21. Kamera z monitorem, umożliwiające obserwację maszyn współpracujących z ciągnikiem 

1.22. Sterowanie tylnym TUZ z zewnątrz ciągnika 

1.23. Podświetlane stopnie kabiny, gwarantujące bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z kabiny ciągnika 

1.24. Elementy wyposażenia apteczka, standardowy zestaw narzędzi, trójkąt ostrzegawczy 

1.25. Możliwość podłączenia ładowacza czołowego i pługu do śniegu 

1.26. Wymagania dodatkowe: pełny zbiornik paliwa 

1.27. Pozostałe wymagania:  

1) Świadectwo homologacji ciągnika rolniczego; 

2) Dokumenty gwarancyjne; 

3) Instrukcja obsługi ciągnika rolniczego w języku polskim; 

4) Polisa ubezpieczenia OC i AC ważna przez okres 12 miesięcy. 

Lp. Wymagania Zamawiającego dla ładowacza czołowego 

2.1. Hydraulika 3 sekcyjna ładowacza 

2.2. Udźwig minimum 1300 kg 
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2.3. Ładowacz sterowany z kabiny ciągnika za pomocą joystica 

2.4. Ładowacz wyposażony w EURO ramkę mocującą osprzęt 

2.5. Osprzęt: czerpak do materiałów sypkich o szerokości roboczej minimum 200 cm, widły do palet przesuwane o długości minimum 110 

cm. 

2.6. System samopoziomowania osprzętu 

2.7. Pozostałe wymagania: dokumenty gwarancyjne, instrukcja obsługi ładowacza czołowego w języku polskim.  

Lp. Wymagania Zamawiającego dla pługa do śniegu 

3.1. Szerokość robocza minimum 220 cm 

3.2. Lemiesz gumowy 

3.3. Możliwość ustawienia pługa w 4 różnych pozycjach roboczych 

3.4. Hydrauliczna regulacja pozycji roboczych 

3.5. Montaż na przedni podnośnik TUZ kat. 2 

3.6. Pozostałe wymagania: dokumenty gwarancyjne, instrukcja obsługi pługa do śniegu w języku polskim.  

Lp.  Wymagania Zamawiającego dla przyczepy rolniczej  

4.1.  Ładowność minimum 4500 kg 

4.2.  Przyczepa jednoosiowa 

4.3.  Instalacja elektryczna 12V 

4.4.  Instalacja hamulcowa pneumatyczna minimum 1 obwodowa 

4.5.  Wysokość burt minimum 50 cm 

4.6.  Nadstawki pełne o wysokości minimum 50 cm 

4.7.  Koło zapasowe 

4.8.  Oświetlenie drogowe 

4.9. 
 Pozostałe wymagania: świadectwo homologacji przyczepy rolniczej, dokumenty gwarancyjne, instrukcja obsługi przyczepy rolniczej w       

języku polskim.  

Lp.  Dodatkowe wymagania Zamawiającego 

5.1.  Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej ciągnika rolniczego oraz jego elementów 

               
Uwaga !  
Podane w opisach nazwy własne (jeśli dotyczy) nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie 
sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
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równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą 
funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie 
Wykonawcy. 


