
Załącznik nr 5 

Racibórz, dnia 07.03.2023r. 
Dotyczy postępowania pn.  

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO W KREDYCIE 0%, NA 

POTRZEBY ODDZIAŁU ZIELENI MIEJSKIEJ, PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z 

o.o. w RACIBORZU” 

NUMER POSTĘPOWANIA PK/02/2023 

Zamawiający:  
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu  
47-400 Racibórz, ul. Kaspra Adamczyka 10, 
NIP 639-00-01-529, REGON 272347744 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia  jest zakup fabrycznie nowego wielozadaniowego ciągnika rolniczego z 

napędem 4x4 w kredycie 0%, na potrzeby Oddziału Zieleni Miejskiej, Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu . 
 

I. OPIS OGÓLNY 
 

1. Dostarczony ciągnik musi być w pełni sprawny oraz powinien odpowiadać standardom 

jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia. Musi posiadać 

homologację potwierdzającą spełnianie przez ciągnik norm emisji spalin Stage V. Musi 

spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym /t.j. 

Dz.U. z 2020r. poz110/ oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych 

zgodnie  z rozporządzeniami  na podstawie ww. Ustawy, co pozwala na jego rejestrację w 

wydziałach komunikacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od 

podpisania umowy, na własny koszt do P.K. Sp. z o.o. 47-400  Racibórz ul. Adamczyka 10. 

Godziny dostawy ciągnika od 7:00 do 14:00. Sprzedający zobowiązuje się do wydania 

ciągnika wraz z wyposażeniem na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

3. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie /ewentualną regulację po 

uruchomieniu/ oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i 

bezpiecznej obsługi sprzętu. 

4. Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem 

producenta ciągników i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i 

pogwarancyjne.  

5. Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 25km. 

6. Wykonawca będzie wykonywał  pełną, nieodpłatną obsługę gwarancyjną wraz z 

koniecznością transportu  w okresie jej trwania. Przeglądy  wynikające z warunków 

gwarancji są płatne. 

7. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie / e-mail/ 

przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. 

8. Stan formalno-prawny: 

a/ w pełni udokumentowane legalne pochodzenie 

b/ stan techniczny w pełni przygotowany do użytkowania 

c/ gwarancja, bez wyłączeń, na cały pojazd -12 miesięcy 

9. Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty: 

a/ świadectwo homologacji na terenie RP 

b/ dokumenty gwarancyjne 

c/ fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim 



d/ komplet kluczy dostarczony przez producenta 

e/ certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracja zgodności 

f/  książka serwisowa w języku polskim 
 

II. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA 
 

1. Silnik 4 cylindrowy, norma spalin STAGE V bez DPF 

2. Pojemność silnika min 4,4 L 

3. Moc maksymalna min 117 KM  

4. Moment obrotowy min 550 NM 

4.  min 2 programowalne stałe prędkości obrotowe silnika 

5.  Przekładnia min 24x24 biegi, z automatyczną zmianą biegów co najmniej 8   

     biegów przełączanych pod obciążeniem 

5. Maksymalna prędkość min 40 KM/H przy zredukowanych obrotach silnika (tzw 

ECO) 

6. Sprzęgło w hamulcu 

7. Ruchomy joystic z możliwością zmiany biegów, kierunku ruchu i obsługi podnośnika 

tylnego 

8. Wałek WOIV] min 3 prędkośći 

9. Automatyczne wyłączanie WOM po podniesieniu maszyny pompa  hydrauliczna 

CCLS min 100 I/min 

10.  min 4 pary hydrauliki zewnętrznej 

11.  Tylny TUZ CAT 3, udźwig maksymalny min 5400 KG 

12.  Zewnętrzne sterowanie tylnym tuz i wom po obu stronach ciągnika 

13.  Przedni TUZ udźwig min 2700 KG 

14.  Fotel pasażera, homologacja na 2 osoby 

15.  Oświetlenie robocze LED min 4 przód, 4 tył 

16.  Ogumienie przód min 440/65R28 i większe 

17.  Ogumienie tył min 540/65R38 i większe 

18.  Zaczepy: górny automatyczny, dolne belka zaczepowa, piton spawany 

19.  Masa ciągnika min 5400 KG max 6000 KG 

20.  DMC zespotu pojazdów min 40T 
 

III. Warunki dotyczące kredytu: 
 

1. Kredyt 0%  

2. Waluta w polskich złotych, 

3. Udział własny do 60% wartości ciągnika, 

4. Okres finansowania: min 24 miesiące, 

5. Raty równe w całym okresie obowiązywania umowy, 

6. Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie umowy weksel in blanco, 

7. Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu przez cały okres  

    realizacji umowy kredytu w zakresie  ubezpieczenia OC, AC, NNW, przy czym  

    ubezpieczenie nie stanowi składnika ceny, dopuszcza się ubezpieczenie we  

    własnym zakresie przez Zamawiającego, 

8. Terminy płatności rat kredytu będą określone w umowie. 

  

                                                                                                                    Prezes Zarządu  
                                                                                             PK Sp.z o.o. w Raciborzu 
                                                                                                                
                                                                                                               Bogdan Gawliczek       
                                                                                                   .................................................. 
                                                                                                          Podpis Zamawiającego  


