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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika z napędem na 

cztery koła, spełniająca wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Ciągnik musi posiadać pełną dokumentację pojazdu tj. świadectwo homologacji (typu 
WE), kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, wykaz danych technicznych 
dotyczących ciągnika i osprzętu na nim zamontowanego, książkę gwarancyjną oraz 
pozostałe wymagane dokumenty. Rok produkcji ciągnika 2021. Ciągnik ponadto ma 
być wyposażony w ładowacz czołowy (TUR). Ma on posiadać wszystkie certyfikaty  
i homologacje oraz komplet dokumentacji np. instrukcję obsługi w języku polskim. 
 

2. Ciągnik – minimalne wymagania/parametry: 
1) Moc silnika minimum 45 KM  
2) Silnik 4 cylindry 
3) Pojemność skokowa minimum 3000 cm3 
4) Silnik chłodzony cieczą 
5) Skrzynia synchronizowana z rewersem 12/12 
6) Emisja spalin minimum norma 5 TAGE III A 
7) Prędkość maksymalna 35 km/h +/- 10% 
8) Napęd 4WD 
9) Chłodzenie cieczą 
10) Filtr powietrza suchy 
11) Sprzęgło dwutarczowe suche 
12) Układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem 
13) Blokada mechanizmu różnicowego 
14) Prędkość obrotowa walka WOM minimum 540/1000 obr/min 
15) Końcówka WOM 35/6/1 
16) Udźwig podnośnika na końcówkach minimum 2400 kg 
17) Udźwig podnośnika 610 mm od końcówek minimum 1400 kg 
18) Podnośnik kat. II, regulacja pozycyjna i siłowa 
19) Minimalny wydatek pomp hydraulicznych 15 i 45 l/min 
20) Minimum 2 pary wyjść hydraulicznych 
21) Fotel operatora mechaniczny 
22) Rozstaw osi maksymalnie 2100 mm 
23) Ogumienie z przodu 280/70/R20 
24) Ogumienie z tyłu 380/70/R28 
25) Układ hamulcowy tarczowy sterowany mechanicznie 
26) Zaczep górny i zaczep dolny transportowy 
27) Gniazdo do świateł przyczep  
28) Gniazdo elektryczne 3 pin tył 
29) Kompletny układ sprzęgowy  
30) Reflektory robocze przód i tył 
31) Klimatyzacja manualna 
32) Ogrzewanie kabiny 
33) Kabina czterosłupkowa – fabryczna 
34) Obciążniki przednie min 140 kg 
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35) Obciążniki tylne 
36) Pneumatyka 1 i 2 obwodowa 
37) Przedni TUZ 
38) Obrotowe światło sygnalizacyjne 

 
3. Ładowacz czołowy (TUR) – minimalne wymagania/parametry: 

1) Dedykowane i oryginalne mocowania do ciągnika 
2) Instalacja minimum 3 sekcyjna z ramą  
3) Joystick sterujący 
4) Poziomowanie mechaniczne 
5) Wysokość podnoszenia minimum 2500 mm 
6) Nominalny udźwig bez osprzętu min 800 kg 
7) Maksymalny udźwig bez osprzętu 1300 kg 

 
4. Dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
5. Wymagane są maszyny fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Nie 

dopuszcza się egzemplarza powystawowego lub demonstracyjnego.  
6. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca udzieli instruktażu wskazanym 

(czterem) pracownikom Zamawiającego w szczególności w zakresie obsługi, 
eksploatacji i konserwacji, BHP. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny  
i pogwarancyjny dostarczonego ciągnika, przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi 
w języku polskim oraz instrukcję konserwacji Do oferty Wykonawca musi dołączyć 
folder i opis techniczny zawierający dane umożliwiające porównanie parametrów 
technicznych oferowanych maszyn z wymaganiami zawartymi w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca dostarczy sprzęt sprawny technicznie, wyposażony we wszystkie płyny 
eksploatacyjne, oraz zatankowany do minimalnej, przewidzianej przez producenta 
pojemności zbiornika pojazdu. 

 


