
UWAGA! DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYC PO WEZWANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

nr postępowania: BZP.242.1.2017.BO 

……………………………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

strona  
z ogólnej liczby stron  

 
Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu 

 

Postępowanie przetargowe pn.: 

Zakup mechanicznego sprzętu ogrodniczego niezbędnego do utrzymania  
istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum 

Wszystkie niżej wymienione parametry techniczne są parametrami minimalnymi. 
Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznie wyższych, lecz nie 
gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 

Lp. 
Opis i minimalne parametry techniczne 

wymagane przez Zamawiającego 

Zgodność cech 
wymaganych  

z oferowanymi  
(TAK lub NIE)* 

1.  CIĄGNIK HYDROSTAT Z ŁYŻKĄ I WIDŁAMI DO PALET 

1.1. SILNIK  

 
wysokoprężny, diesel, rzędowy, chłodzony cieczą, 4-
suwowy, z wtryskiem pośrednim, 3 cylindry 

TAK/NIE 

 Całkowita poj. skokowa min. 1100 cm³. TAK/NIE 

 Moc nominalna: min. 24 KM, TAK/NIE 

 Pojemność zbiornika paliwa: min. 25 l. TAK/NIE 

 Skrzynia hydrostatyczna z min. 3 zakresami. TAK/NIE 

 
Blokada mechanizmu różnicowego: sterowana 
mechanicznie. 

TAK/NIE 

 
Przedni most napędowy: przekładnia główna 
stożkowa. 

TAK/NIE 

1.2. UKŁAD NAPĘDOWY: 
 skrzynia hydrostatyczna z 3 zakresami. TAK/NIE 

 
Blokada mechanizmu różnicowego, sterowana 
mechanicznie. 

TAK/NIE 

 Przedni most napędowy TAK/NIE 

 Przekładnia główna stożkowa. TAK/NIE 

 Układ kierowniczy hydrostatyczny. TAK/NIE 

 Hamulce tarczowe mokre sterowane mechanicznie. TAK/NIE 

 
* zakreślić TAK lub NIE 
**wypełnia Wykonawca 
*** jeżeli dotyczy 
 

 
 
 
……………………………………………..    ………………………………….. 
miejscowość, data      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 
  



Lp. 
Opis i minimalne parametry techniczne 

wymagane przez Zamawiającego 

Zgodność cech 
wymaganych  

z oferowanymi  
(TAK lub NIE)* 

 

1.3. PODNOŚNIK HYDRAULICZNY:  
 funkcje – regulacja pozycyjna; TAK/NIE 

 trzypunktowy układ zawieszenia; TAK/NIE 

 
maksymalny udźwig: min. 950 kg w poziomie na 
końcach cięgieł dolnych 

TAK/NIE 

 Wałek odbioru mocy tylni, niezależny TAK/NIE 

1.4. Koła rolnicze. TAK/NIE 

1.5. Wyposażenie dodatkowe: 
 ładowacz czołowy (z łyżką i szybkosprzęgiem) TAK/NIE 

 widły do palet TAK/NIE 

1.6. Gwarancja min. 12 miesięcy TAK/NIE 

Oferowany CIĄGNIK HYDROSTAT Z ŁYŻKĄ I WIDŁAMI DO PALET **: 

nazwa: ………………………………………………………………………………………………………….……..………… 

producent: ………………………………………………. model***: …………………………………………………… 

typ***: …………………………………………………..… symbol***: ……………………………………………………. 

 
* zakreślić TAK lub NIE 
**wypełnia Wykonawca 
*** jeżeli dotyczy 

 
 
 
……………………………………………..    ………………………………….. 
miejscowość, data      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 

  



Lp. 
Opis i minimalne parametry techniczne 

wymagane przez Zamawiającego 

Zgodność cech 
wymaganych  

z oferowanymi  
(TAK lub NIE)* 

2.  KOSIARKA Z KABINĄ przystosowana do pracy w terenie górzystym 

2.1. SILNIK  

 wysokoprężny, diesel, 3-cylindrowy, TAK/NIE 

 chłodzony cieczą, TAK/NIE 

 moc min. 35 KM TAK/NIE 

 całk. poj. skok. min. 1400 cm³, TAK/NIE 

2.2. RODZAJ NAPĘDU:  

 
stały 4x4 lub 2WD z automatycznym dołączeniem 
drugiej osi. TAK/NIE 

 Hamulce wielotarczowe, mokre. TAK/NIE 

 Układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem. TAK/NIE 

 
WOM napędzany mechanicznie, sprzęgło WOM-u 
wielotarczowe, mokre. 

TAK/NIE 

2.3. AGREGAT KOSZĄCY:  
 liczba noży min. 3, TAK/NIE 

 szerokość koszenia min. 1700 mm. TAK/NIE 

 
Sposób regulacji wysokości koszenia: mocowanie 
agregatu koszącego. 

TAK/NIE 

 Sposób podłączenia: wał przegubowy. TAK/NIE 

 Podnoszenie agregatu: dźwignia hydrauliczna. TAK/NIE 

2.4. WYPOSAŻENIE: 
 kabina z ogrzewaniem TAK/NIE 

 wycieraczka pantografowa TAK/NIE 

 uchylna szyba czołowa TAK/NIE 

2.5. Gwarancja min 12 m-cy TAK/NIE 

Oferowana KOSIARKA Z KABINĄ**: 

nazwa: ………………………………………………………………………………………………………….……..………… 

producent: ………………………………………………. model***: …………………………………………………… 

typ***: …………………………………………………..… symbol***: ……………………………………………………. 

 
* zakreślić TAK lub NIE 
**wypełnia Wykonawca 
*** jeżeli dotyczy 

 
 
 
……………………………………………..    ………………………………….. 
miejscowość, data      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 
  



Lp. 
Opis i minimalne parametry techniczne 

wymagane przez Zamawiającego 

Zgodność cech 
wymaganych  

z oferowanymi  
(TAK lub NIE)* 

3.  SAMOJEZDNA KOSIARKA OGRODOWA z siedzeniem operatora. 

3.1.  SILNIK: 
 2-cylindowy, wolnossący, TAK/NIE 

 wysokoprężny o mocy min. 10 KM. TAK/NIE 

3.2.  Kosz na skoszoną trawę o pojemności min. 350 l TAK/NIE 

3.3.  dwa noże TAK/NIE 

3.4.  
System wysypywania trawy z kosza bez 
schodzenia z kosiarki TAK/NIE 

3.5.  Szerokość koszenia 100-120 cm TAK/NIE 

3.6.  Przekładnia hydrostatyczna. TAK/NIE 

3.7.  
Przeniesienie napędu za pomocą sprzęgła typu 
mokrego TAK/NIE 

3.8.  
Średnica "martwego", nieskoszonego pola przy 
obrocie o 360° - max. 1,9 m. TAK/NIE 

3.9.  Gwarancja min. 12 miesięcy TAK/NIE 

Oferowana SAMOJEZDNA KOSIARKA OGRODOWA **: 

nazwa: ………………………………………………………………………………………………………….……..………… 

producent: ………………………………………………. model***: …………………………………………………… 

typ***: …………………………………………………..… symbol***: ……………………………………………………. 

 
* zakreślić TAK lub NIE 
**wypełnia Wykonawca 
*** jeżeli dotyczy 

 
 
 
……………………………………………..    ………………………………….. 
miejscowość, data      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 

  



Lp. 
Opis i minimalne parametry techniczne 

wymagane przez Zamawiającego 

Zgodność cech 
wymaganych  

z oferowanymi  
(TAK lub NIE)* 

4.  
KOSIARKA ZBIERAJĄCA Z WYSOKIM WYSYPEM i zbiornikiem pokosu 
– do koszenia oraz do zbioru liści. Do pielęgnacji dobrze utrzymanych 
terenów zieleni. 

4.1. NOŻE: łopatkowe noże tnące oraz nóż prosty. TAK/NIE 

4.2. 
Regulacja wysokości koszenia poprzez regulację 
przednich kół kosiarki i tylnej rolki podporowej. 

TAK/NIE 

4.3. 

Moment obrotowy z przekładni kosiarki na wał 
roboczy przenoszony za pomocą paska 
klinowego. 

TAK/NIE 

4.4. 
Wysokość wysypu 180-220 cm na podnośniku 
hydraulicznym 

TAK/NIE 

4.5. Pojemność zbiornika min. 650 l,  TAK/NIE 

4.6. wałek WOM w komplecie. TAK/NIE 

4.7. Gwarancja min 12 m-cy TAK/NIE 

Oferowana KOSIARKA ZBIERAJĄCA Z WYSOKIM WYSYPEM**: 

nazwa: ………………………………………………………………………………………………………….……..………… 

producent: ………………………………………………. model***: …………………………………………………… 

typ***: …………………………………………………..… symbol***: ……………………………………………………. 

 
* zakreślić TAK lub NIE 
**wypełnia Wykonawca 
*** jeżeli dotyczy 

 

 
 
 
……………………………………………..    ………………………………….. 
miejscowość, data      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 
 

  



Lp. 
Opis i minimalne parametry techniczne 

wymagane przez Zamawiającego 

Zgodność cech 
wymaganych  

z oferowanymi  
(TAK lub NIE)* 

5.  POJAZD WIELOZADANIOWY 

5.1. SILNIK 

 wysokoprężny, diesel TAK/NIE 

 moc min. 20 KM TAK/NIE 

 całkowita pojemność skokowa min. 850 cm³, TAK/NIE 

5.2. RODZAJ NAPĘDU: 

 
skrzynia bezstopniowa - płynna regulacja 
prędkości jazdy, 

TAK/NIE 

 
przekładnia główna hydrostatyczna min. 3-
stopniowa z reduktorem 

TAK/NIE 

5.3. HAMULCE:  

 
hydrauliczne, tarczowe, mokre, z systemem 
hamowania na cztery koła, 

TAK/NIE 

 blokada mechanizmu różnicowego: oś tylna, TAK/NIE 

 wspomaganie układu kierowniczego TAK/NIE 

5.4. Ładowność skrzyni ładunkowej min. 550 kg. TAK/NIE 

5.5. Ogumienie HDWS TAK/NIE 

5.6. WYPOSAŻENIE: 
 oświetlenie drogowe TAK/NIE 

 rama ochronna TAK/NIE 

 obrotomierz TAK/NIE 

 dwa indywidualne fotele TAK/NIE 

 zderzak przedni TAK/NIE 

 błotnik przód i tył TAK/NIE 

 zaczep TAK/NIE 

 ogrzewanie TAK/NIE 

 szyby i spryskiwacze, drzwi TAK/NIE 

5.7. Gwarancja min. 12 m-cy TAK/NIE 

Oferowany POJAZD WIELOZADANIOWY**: 

nazwa: ………………………………………………………………………………………………………….……..………… 

producent: ………………………………………………. model***: …………………………………………………… 

typ***: …………………………………………………..… symbol***: ……………………………………………………. 

 
* zakreślić TAK lub NIE 
**wypełnia Wykonawca 
*** jeżeli dotyczy 

 

 
 
 
……………………………………………..    ………………………………….. 
miejscowość, data      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 


