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Nasz znak: WK.ZP.5.2021     Przemęt, 22 luty 2021 r. 

 

                          Załącznik nr 1. 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Specyfikacja – Minimalne wymagania dla ciągnika komunalnego (rolniczego), pługu 

odśnieżnego lemieszowego zawieszanego, piaskarki zawieszanej. 

I.  

Rodzaj pojazdu – ciągnik komunalny (rolniczy) z napędem 4x4 

Rok produkcji – minimum 2020 rok 

Stan – fabrycznie nowy 

Ilość – 1 szt. 

 

- ciągnik do pierwszej rejestracji (nie zarejestrowany), 

- silnik diesel o pojemności skokowej max 3000 cm3, 

- moc silnika min 48 – 50 kM, 

- licznik godzin/motogodzin, 

- tylny i przedni TUZ, 

- skrzynia biegów mechaniczna, 

- wydajność pompy hydraulicznej min 30 dm3/min, 

- odpowiednia ilość złączy hydraulicznych z  przodu i z tyłu umożliwiająca bezproblemowe 

podłączenie pozostałego sprzętu – 2 pary złączy przód ciągnika, 2 pary złączy tył ciągnika, 

- kabina kierowcy ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana, 

- wycieraczka szyby przedniej i tylnej, 

- pomarańczowa ostrzegawcza lampa sygnalizacyjna na dachu, 

- gaśnica, 

- odblaskowy trójkąt ostrzegawczy „pojazd wolnobieżny” z tyłu ciągnika, 

- trójkąt ostrzegawczy, 

- dokumenty potwierdzające europejską normę emisji spalin, umożliwiające kupującemu rejestrację 

ciągnika, 

- DTR, 

- karta gwarancyjna,  

- instrukcja obsługi w języku polskim, 

- świadectwo homologacji, 

- zaczep górny i dolny lub zaczep przesuwny, 

- dostawa do siedziby Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. 

II. 

Rodzaj pojazdu – pług odśnieżny lemieszowy zawieszany 

Rok produkcji – minimum 2019 rok 
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Stan – fabrycznie nowy 

Ilość – 1 szt. 

 

- pług mocowany z przodu ciągnika za pomocą TUZ, 

- pług hydraulicznie sterowany (prawo-lewo) oraz podnoszony i opuszczany z kabiny kierowcy, 

- pług zgarniający z lemieszem z pasem gumowym do śniegu, oraz lemieszem z pasem stalowym 

do lodu, 

- szerokość lemiesza – minimum 2000 mm, 

- pług przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach, odporny na uderzenia o wystające 

nierówności odśnieżanego terenu, 

- światła obrysowe, 

- dodatkowy zestaw gum zgarniających śnieg, 

- kompatybilny z zaproponowanym ciągnikiem, 

- karta gwarancyjna w języku polskim, 

- instrukcja obsługi w języku polskim, 

- dostawa do siedziby Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. 

 

III. 

Rodzaj pojazdu – piaskarka zawieszana, 

Rok produkcji – minimum 2019 rok 

Stan – fabrycznie nowy 

Ilość – 1 szt. 

 

- ładowność minimum 500 kg, 

- pojemność zbiornika minimum 0,32 m3, 

- pas wynoszący piach/sól na zespół rozsypujący, 

- możliwość regulacji szerokości i kierunku wysypu, 

- sito zabezpieczające przed wysypaniem dużej frakcji materiału do posypywania, 

- osłona brezentowa zabezpieczająca zbiornik przed różnego rodzaju odpadami, 

- wałek napędowy, 

- kompatybilna z zaproponowanym ciągnikiem, 

- karta gwarancyjna, 

- instrukcja obsługi w języku polskim, 

- dostawa do siedziby Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. 

 
Przygotował: 

Błażej Wróblewski 

785 186 907 

blazej.wroblewski@ppk-przemet.pl 

 


