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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

„Dostawa dwóch fabrycznie nowych mini 

ciągników rolniczych z osprz ętem (pług, 

posypywarka) wraz z dostarczeniem do 

Zamawiaj ącego .” 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Minimalne wymagania techniczne – mini ci ągnik rolniczy z osprz ętem zimowym 

Obszar pracy: 

Zakład produkcyjny PGE Ekoserwis S.A. w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 119A 

Charakterystyka techniczna urz ądzenia: 

1.1. Stan techniczny: 

Mini Ciągnik z osprzętem (pług, posypywarka) fabrycznie nowy i nieużywany, w pełni sprawny i 

kompletny. 

1.2. Silnik i układ jezdny: 

1.2.1. Wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy min 24 KM / max. 28 Km , zgodny z normą emisji spalin 

wymaganą przepisami prawa Unii Europejskiej aktualnymi dla dnia produkcji maszyny. 

1.2.2. Napęd 4x4, opony rolnicze, 

1.2.3. Szerokość ciągnika max. 1100 mm. 

1.3. Osprz ęt roboczy: 

1.3.1. Wyposażenie w system automatycznego sterowania z kabiny pracą pługa i posypywarki; 

1.3.2 Mini ciągnik wyposażony w zaczep przedni pod pług; 

1.3.3 Pług (minimalne wymagania): 

- Maksymalna szerokość robocza: 130 cm; 

- Minimalna szerokość robocza: 110 cm; 

- Wysokość lemiesza: 55/60 cm; 

- Sterowanie wielofunkcyjne; 

- Dolna listwa gumowa. 

1.3.4. Posypywarka do piasku lub soli: 

- Pojemność od 0,15 m3  do 0,2 m3; 

- Szerokość robocza do 300 cm; 

- Mechaniczna regulacja dozowania; 

- Regulacja szerokości wysypu; 
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- Napęd z wałka WOM. 

1.4. Kabina (minimalne wymagania): 

1.4.1. Kabina amortyzowana z wyciszeniem i ogrzewaniem, 

1.4.2. Amortyzowany, regulowany fotel z pasami bezpieczeństwa, 

1.4.3. Oświetlenie wewnętrzne, 

1.4.4. Wycieraczki i spryskiwacze z przodu i tyłu, 

1.4.5. Oświetlenie zewnętrzne drogowe i robocze, 

1.4.6. Lusterko wewnętrzne, 

1.4.7. Dwa lusterka zewnętrzne, 

1.4.8. Radioodtwarzacz (opcja), 

1.4.9. Osłona przeciwsłoneczna, 

1.4.10. Elementy deski rozdzielczej (wskaźniki, kontrolki, przełączniki) oraz elementy sterowania opisane w języku 

polskim (ewentualnie piktogramy), 

1.4.11. Poziom hałasu w kabinie operatora zgodny z aktualnymi przepisami prawa w zakresie BHP. 

1.5. Układ elektryczny: 

1.5.1. Sygnał dźwiękowy, 

1.5.2. Sygnał dźwiękowy cofania, 

1.5.3. Lampa ostrzegawcza typu „kogut”, 

1.6. Wyposa żenie: 

1.6.1. Gaśnica, 

1.6.2. Apteczka, 

1.6.3. Podstawowy zestaw narzędzi operatora. 

2. Gwarancja, serwis i inne wymagania 

2.1. Gwarancja minimalna 36 miesięcy lub 900 limit motogodzin pracy, 

2.2. Przegl ądy techniczne z materiałami eksploatacyjnymi w okre sie gwarancji musz ą zosta ć skalkulowane w 

cenie Mini Ci ągnika 

2.3. Koszty serwisu gwarancyjnego muszą zostać skalkulowane w cenie Mini Ciągnika i powinny obejmować 

przeglądy techniczne okresowe wynikające z instrukcji eksploatacji, usuwanie usterek i uszkodzeń 

powstałych bez winy użytkownika. Całkowite koszty serwisu gwarancyjnego powinny zawierać: koszty 

dojazdu, koszty usługi oraz przewidziane do wymiany części zamienne i materiały w okresie gwarancji w 

cenie mini ciągnika oraz koszty ich dostawy. Kalkulacja powinna również obejmować koszty materiałów 

eksploatacyjnych związanych z codzienną obsługą przewidzianą w DTR, wykonywaną przez 

Zamawiającego (tzw. „dolewki”), obejmujące dostawy oleju silnikowego, 
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oleju hydraulicznego, oleju przekładniowego, smarów, płynu chłodzącego, itp. z wył ączeniem płynu do 

spryskiwaczy  

2.4. Warunki gwarancji nie mogą zawierać wyłączeń za wyj ątkiem opon.  

2.5. Wszystkie opisy na mini ciągniku i jego podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej 

eksploatacji wykonane w języku polskim, dopuszcza się oznaczenia za pomocą piktogramów, 

2.6. Strona internetowa wsparcia technicznego w języku polskim. 

2.7. Mini Ciągnik powinien być oznakowany zgodnie z § 56 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 

października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, w tym znakiem „CE", 

2.8. Szkolenie operatorów, co najmniej 4 osoby w miejscu dostawy mini ciągnika. 

3. Dokumentacja Mini Ciągnika z osprzętem (pług ,posypywarka) 

3.1. Instrukcja eksploatacji Mini Ciągnika z osprzętem (pług, posypywarka) i innych zamontowanych 

podzespołów, zgodnie z § 58, 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w języku polskim (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 

egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku danych) 

3.2. Deklarację zgodności „CE" " sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 

4. Termin realizacji 

Zamawiający preferuje wykonanie dostawy w terminie do 15.11.2022, ale ostateczny, nieprzekraczalny 

termin dostawy Zamawiający wyznacza do 28.12.2022r. 

5. Warunki szczegółowe: 

5.1. Dostawca urządzenia dokonuje uruchomienia, przeprowadza szkolenie z obsługi personelu 

Zamawiającego, 

5.2. Oferta powinna zawierać szczegółową specyfikację techniczną maszyny w języku polskim, 

5.3. Wraz z przedmiotem dostawy, dostawca winien dostarczyć odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, atesty 

oraz karty charakterystyk, 

5.4. Wszelkie dokumenty związane z dostawą powinny być w j. polskim, 

5.5. Dokumentem dostawy będzie protokół odbioru mini ciągnika. 

6. Miejsce dostawy: 

Rybnik, ul. Podmiejska 119a 44-207 

7. Współdziałanie Stron 

Do koordynacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wyznaczeni zostali ze strony Zamawiającego:
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tel. 509 987 456, e-mail: marian.czerner@gkpge.pl  

tel. 515068026 e-mail: pawel.sobczyk@gkpge.pl 

tel.510078810 e-mail: zdzislaw.szewczyk@gkpge.pl  

Marian Czerner  

Paweł Sobczyk  

Zdzisław Szewczyk  


