
 

 

Załącznik nr 1  

 

 

WYMAGANIA dla urządzenia – głowica kosząca 

 
 

L.p. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, 

PROPOZYCJE 

WYKONAWCY* 

1. 

Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z 

Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy 
 

2. 
Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania 

gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy. 
 

3. 
Możliwość agregowania do ramienia wysięgnikowego (stanowiącego przedmiot niniejszego 

postępowania), spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP 
 

4. Szerokość koszenia od 120 do 140  cm  

5. Moc ciągnika od 80KM  

6. Obroty WOM ( obr. /min ) od 540  

7. Napęd i sterowanie hydrauliczne  

8. Minimalna masa ciągnika od 3700 kg  

9. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji II połowa 2014 r. lub nowsze.  

10. 
Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora 

na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 
 

 



 

 

WYMAGANIA dla urządzenia – pilarka tarczowa 

 
 

L.p. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, 

PROPOZYCJE 

WYKONAWCY* 

1. 

Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z 

Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy 

 

2. 
Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania 

gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy. 

 

3. 
Możliwość agregowania do ramienia wysięgnikowego (stanowiącego przedmiot 

niniejszego postępowania), spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP  

 

4. Szerokość robocza do 190  cm   

5. Moc ciągnika od 80KM  

6. Maksymalnie 4 piły  

7. Napęd i sterowanie hydrauliczne  

8. Minimalna masa ciągnika od 3700 kg  

9. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji II połowa 2014 r. lub nowsze.  

10. 
Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora 

na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

 

 



 

WYMAGANIA dla urządzenia – odmularka do rowów 

 
 

L.p. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, 

PROPOZYCJE 

WYKONAWCY* 

1. 

Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z 

Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy 

 

2. 
Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania 

gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy. 

 

3. 
Możliwość agregowania do ramienia wysięgnikowego (stanowiącego przedmiot 

niniejszego postępowania), spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP 

 

4. Szerokość robocza 0,80 m  

5. Moc ciągnika od 80KM  

6. Napęd i sterowanie hydrauliczne  

7. Minimalna masa ciągnika od 3700 kg  

8. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji II połowa 2014 r. lub nowsze.  

9. 
Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora 

na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYMAGANIA dla urządzenia – ramię wysięgnikowe tylne 
 

L.p. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, 

PROPOZYCJE 

WYKONAWCY* 

1. 

Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z 

Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy 

 

2. 
Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania 

gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy. 

 

3. 

Możliwość agregowania do ramienia wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres 

niniejszego postępowania (głowicy koszącej, odmularki do rowów, pilarki tarczowej) 

spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP 

 

4. Zasięg pracy ramienia do 5,5 m  

5. Moc ciągnika od 80KM  

6. Napęd i sterowanie hydrauliczne  

7. Minimalna masa ciągnika od 3700 kg  

8. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji II połowa 2014 r. lub nowsze.  

9. 
Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie serwisu u dystrybutora 

na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 

 

 

* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – 

wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji 

wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona. 

 


