
 

 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa ciągnika rolniczego. 

2. Termin dostawy do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby ciągnik rolniczy był wysokiej jakości, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 roku, 

bezwypadkowy, kompletny, wolny od wad, w tym wykrytych wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych 

i prawnych, a ponadto, pełnowartościowy oraz nie noszący znamion użytkowania. 

4. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla ciągnika rolniczego minimum 24 miesiące bez limitu mth. 

5. Zamawiający wymaga, aby min. jedna autoryzowana stacja serwisowa znajdowała się w promieniu max.100 km od 

siedziby Zamawiającego (Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn, powiat tarnowski, województwo małopolskie). 

Wykonawca przekaże listę autoryzowanych stacji serwisowych, w których możliwe będzie wykonanie przeglądów, 

napraw gwarancyjnych, bieżących konserwacji, itp. pozwalających na zachowanie ciągłości gwarancji.  

6. Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta ciągników 

i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. 

7. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta 

pojazdu. 

8. Wykonawca zapewni bezpłatny transport do siedziby Zamawiającego oraz bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie 

(ewentualna regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i 

bezpiecznej obsługi sprzętu. 

9. Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia. Ubezpieczenie Pojazdu zostanie zawarte przez Zamawiającego we 

własnym zakresie. Wykonawca może zaproponować dealerski pakiet ubezpieczeniowy (Zamawiający nie jest 

zobowiązany z niego skorzystać). 

10. Wykonawca w dniu dostawy doręczy Zamawiającemu w szczególności instrukcje obsługi, dokumenty gwarancji, 

atesty, certyfikaty, w języku polskim oraz wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i użytkowania ciągnika 

wraz z osprzętem w tym wyposażeniem obowiązkowym.  

11. Minimalne wymagania techniczne ciągnika 

a) Ciągnik fabrycznie nowy 

b) Świadectwo homologacji 

c) Silnik wysokoprężny minimum czterocylindrowy, układ wtryskowy - common rail, 

d) Moc silnika od 55 KM do 75 KM, 

e) Pojemność silnika co najmniej 3 dm3,  

f) Skrzynia biegów synchronizowana min. 12P X 12R, rewers hydrauliczny, 

g) Norma emisji spalin min. Stage V, 

h) Napęd na 4 koła – 4 x 4, 

i) Masa ciągnika min. 3,2 t, 

j) Wydatek pompy hydraulicznej co najmniej 45 L/min, 

k) Hydraulika zewnętrzna – min. 2 pary szybkozłącza, 

l) TUZ tylny z siłą podnoszenia min. 2,5 t, 

m) WOM przedni o obrotach minimum 540/min., 

n) WOM tylny o obrotach minimum 540/min., 

o) Kabina amortyzowana ogrzewana z klimatyzacją, 

p) Kabina dwumiejscowa,  

q) Fotel operatora pneumatyczny, 

r) Radioodtwarzacz, 

s) Oświetlenie ostrzegawcze – pomarańczowa lampa migająca - minimum jedna z lewej strony, 



 

 
 

 

t) Oświetlenie – lampy robocze min. 4 szt., 

u) Zaczep transportowy oraz zaczep rolniczy, 

v) Błotniki min. kół przednich, tylnych, 

w) Ogumienie szerokie, przód minimum 320/85 R20, tył min.380/85 R30, 

x) 2 kamizelki odblaskowe, 

y) Fabryczny zestaw narzędzi dostosowany do oferowanego modelu, 

z) Gaśnica -zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym - 1szt., 

aa) Apteczka pierwszej pomocy min wg. DIN 13164 – 1szt., 

bb) Trójkąt ostrzegawczy – 1szt., 

cc) Komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł zewnętrznych. 

 

 

 


