
„Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” 
LIFE09 NAT/PL/000253 

 

 

Załącznik nr 1 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
 
 

Lp. Wymagania Zamawiającego Oferta Wykonawcy  
TAK/NIE 

Opis 

1. SIWZ Ciągnik rolniczy 
Rok produkcji………. Producent…………………………..Typ/model…………………………… 

 Silnik:  

 Spełniający normę emisji spalin TIER III   

 Pojemność min. 4000 - 4600cm
3
,    

 Czterocylindrowy   

 Z turbosprężarką,    

 Intercooler,   

 Chłodzony cieczą,    

 Moc znamionowa (wg ECE R120) min. 60-70 
kW.  

  

 Zbiornik paliwa min. 90 litrów,   

 Podgrzewacz powietrza wlotowego,   

 Skrzynia biegów: 

 Synchronizowana,   

 liczba przełożeń 12x12,   

 rewers elektrohydrauliczny,   

 Napęd i układ kierowniczy: 

 Napęd 4WD   

 Mechaniczne załączanie blokady 
mechanizmu różnicowego 

  

 Hamulec główny z tarczami mokrymi, 
samoregulujący 

  

 hamulec postojowy tarczowy sterowany 
mechanicznie.  

  

 Hydraulika: 

 Układ otwarty.    

 Wydatek pompy minimum 60l/min   

 Niezależna pompa układu kierowniczego   

 3 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej z 6 
szybkozłączami.  

  

 TUZ ze sterowaniem z gruntu    

 udźwig w całym zakresie min. 2500kg.   

 WOM:   

 mechaniczny   

 zależny,   

 minimum dwa zakresy prędkości 540 i 540E.   

 Wymiary: 

 wysokość do 2700 mm,    

 waga bez obciążników i bez operatora do 
3800 kg. 

  

 Ogumienie:   

 przód 13,6R24 (340/85R24),    

 tył 16,9R34 (420/85R34).   
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 Wyposażenie dodatkowe:   

 Instalacja pneumatyczna z wyjściem na 
przyczepy,  

  

 Osłona pionowa tłumika,   

 Wspornik, hak + obciążniki,   

 Minimum 2 tylne i 2 przednie lampy robocze   

 Klimatyzacja,   

 Lusterka teleskopowe,    

 Błotniki przednie,   

 Belka wielootworowa,    

 Zaczep transportowy,   

 TUZ z szybkosprzęgami   

 Siedzenie z podłokietnikami,   

 Lampa błyskowa (kogut),   

 Tablica wyróżniająca pojazd wolno 
poruszający się,  

  

 Instrukcja obsługi w języku polskim,   

 Instalacja radiowa + radio+ głośniki.   

 Dodatkowe warunki 

 Przeglądy co minimum 300mth   

 odległość punktu serwisowego nie dalej niż 
60km od miejsca dostarczenia przedmiotów 
zamówienia 

  

 Gwarancja minimum 12 miesięcy.    

2. SIWZ Prasa rolująca 
Rok produkcji………. Producent…………………………..Typ/model…………………………… 

 komora zwijania – stałokomorowa   

 walcowa; 
wymiary bel [mm] – 1200x1200; 

  

 system obwiązywania – sznurek + siatka;   

 masa całkowita prasy nie przekraczająca  
2400 kg 

  

 zapotrzebowanie mocy dostosowane do 
zamawianego ciągnika; 

  

 szerokość podbieracza [mm] – 1800mm;   

 ogumienie szerokie, rozmiar: 400/60-15.5 14 
PR; 

  

 system zasilania komory – podbieracz i 
podajnik wirnikowy (rotor); 

  

 wyposażenie dodatkowe: 

 układ centralnego smarowania,   

 wał przegubowo – teleskopowy,   

 tablica wyróżniająca pojazd wolno 
poruszający się.  

  

3. SIWZ ładowacz czołowy 
Rok produkcji………. Producent…………………………..Typ/model…………………………… 

 Dostosowany do zamawianego ciągnika, w 
momencie dostawy zamontowany na 
ciągniku 

  

 Hydraulika trzysekcyjna    

 Sterowany przez zespół sterujący typu 
joystick 
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 Możliwość montażu i demontażu przez jedną 
osobę 

  

 Wyposażony w  samoregulujące podpory 
umożliwiające odczepienie ładowacza w 
każdych warunkach 

  

 System elektryczny i hydrauliczny na jednej 
szybkozłącze 

  

 Posiada osłonę maski   

 Maksymalna wysokość podnoszenia 
minimum 3700 mm 

  

 udźwig powyżej 2000 kg   

 Osprzęt ładowacza:   

 Widły do obornika (kiszonki) typu „krokodyl” 
szerokości 1,6m, dwucylindrowe 

  

 Szufla do materiałów sypkich – wzmacniana, 
szerokości 2m 

  

 Chwytak do bel owijanych folią, 
jednocylindrowy 

  

4. SIWZ wypłaszacz ptaków 
Rok produkcji………. Producent…………………………..Typ/model…………………………… 

 Szerokość w stanie złożonym nie większa niż 
1500mm,  

  

 Szerokość robocza 4000 – 4500mm,   

 Masa nie przekraczająca 100 kg.    

 Montowany na przedzie ciągnika, mocowanie 
dostosowane do zamawianego ciągnika, 
dopuszcza się montowanie na ładowaczu 
czołowym lub zaczepie przednim.  

  

 Wyposażony w łańcuchy ocynkowane.   

 Możliwość regulacji wysokości położenia 
ramion.  

  

 
 
UWAGA! 

1. W sytuacji, gdy Wykonawca w kolumnie „oferta Wykonawcy” wpisze „NIE” Zamawiający uzna, 
że zaproponowany asortyment nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający uzna, że zaproponowany asortyment nie spełnia wymagań również w sytuacji 
gdy pole w kolumnie „oferta Wykonawcy” nie zostanie wypełnione.  

3.  Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, 
Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie 
uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem 
oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 


