
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup fabrycznie nowego ciągnika jednoosiowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi czyli  

przyczepka z hamulcami, kosiarka listwowa, glebogryzarka podpinana pod wałek odbioru mocy, 

pompa wody, pług do odśnieżania, kosiarka rotacyjna do ciągnika jednoosiowego z  

1. ZAKRES DOSTAWY 

Przedmiotem dostawy jest: 

1) Zakup ciągnika jednoosiowego  

    w ilości : 1 szt. 

2) zakup urządzeń towarzyszących do ciągnika jednoosiowego :  

przyczepka z hamulcami - w ilości 1 szt. 

kosiarka listwowa - w ilości 1 szt. 

glebogryzarka podpinana pod wałek odbioru mocy - w ilości 1 szt. 

pompa wody w ilości - 1 szt. 

pług do odśnieżania w ilości - 1 szt. 

    kosiarka rotacyjna w ilości - 1 szt. 

       3)Dostawca wraz z ciągnikiem ma obowiązek dostarczyć całą dokumentację w języku polskim, 

           która obejmuje: 

a) Dokumentację techniczną; 

b) Instrukcję obsługi i konserwacji ciągnika i urządzeń towarzyszących; 

c) Książki gwarancyjne wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu       

      

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1 Przedmiotem dostawy jest zakup fabrycznie nowego ciągnika jednoosiowego, którego przeznaczeniem 

jest wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości oraz terenów gminnych na terenie Gminy 

Pruszcz Gdański 

Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia: 

1) Ciągnik jednoosiowy na kołach, o , przystosowany do pracy z narzędziami doczepianymi zarówno z przodu 

jak i z tyłu ciągnika 

2) Silnik Diesla  

3) Moc silnika minimum 9 KM; 

4) Silnik wyposażony w czujnik oleju 

5)  wał odbioru mocy musi mieć możliwość podłączenia m.in. glebogryzarki, kosiarki,  pompy wodnej 

6) Reduktor obrotów 

7) Biegi : 4 / 2R 

8) Uruchamianie: Elektryczne / Ręczne 

9) Wyposażony w oświetlenie przednie 

10) Rozmiar kół napędowych o średnicy minimum 45 cm z felgą metalową, opony z gumy, pompowane 

11) Regulacja pozioma i pionowa uchwytu kierownicy 

12) Wyłącznik zewnętrzny 

13) Posiadający certyfikat CE 

14) Hamulec bezpieczeństwa 

15) Gwarancja : 24 miesiące 

                

 

2.2 Przyczepka  

            Przedmiotem dostawy jest zakup przyczepki pasującej i współpracującej do ciągnikiem jednoosiowym  , której           

            przeznaczeniem będzie przewożenie osprzętu (np. glebogryzarka, kosiarka), materiałów budowlanych,   

            nawozów, ziemi itp. na terenie Gminy Pruszcz Gdański. 

 

 

 

 

 

 



 

Waga przyczepy  do 90 kg 

Nośność przyczepy Min 200kg 

Rozmiar kół  do 13 cali 

Rama wykonana z profili metalowych 

Ściągane burty skrzyni ładunkowej tylna oraz boczne 

Hamulec Uruchamiany nogą 

Gwarancja  24 miesiące 

 Opis urządzenia: 

Przyczepka powinna zostawać wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Rama przyczepy 

wykonana z profili metalowych, natomiast sama skrzynia ładunkowa z blachy. Przyczepa musi posiadać hamulec 

uruchamiany nożnie      i działający na oba koła przyczepy . Koła pompowane. Przyczepa powinna być wyposażona w 

siedzisko, które w miarę potrzeb mogłoby być demontowane. Burty przyczepy (tylna oraz boczne) musza mieć 

możliwość demontażu burty tylnej jak i bocznych.  

 

2.3 Kosiarka rotacyjna 

Przedmiotem dostawy jest zakup kosiarki rotacyjna pasującej i współpracującej z ciągnikiem jednoosiowym, 

która będzie wykorzystywana do koszenia traw i roślin w celu utrzymanie terenów Gminy Pruszcz Gdański. 

Wysokość koszenia wielostopniowa ustawiana ręcznie i posiadająca zakres co najmniej od 70 mm do 

wysokości 1 metra. Powinna zostawać wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. 

Typ kosiarki napędzana wałkiem odbioru mocy 

Szerokość koszenia  do 80cm 

Szerokość urządzenia  do 85cm 

Minimalna wysokość koszenia  7cm 

Waga urządzenia  do 30kg 

Gwarancja  24 miesiące 

Opis urządzenia:     

Kosiarka rotacyjna powinna zostać wykonana ze stali odpornej na czynniki zewnętrzne.  

Rama kosiarki  wykonana z profili metalowych, 

 

2.4 Glebogryzarka doczepiana  

Przedmiotem dostawy jest zakup glebogryzarka pasująca do ciągnika jednoosiowego, która wykorzystywana 

będzie do likwidacji darni jak również spulchniania górnej warstwy gleby przy rabatach gminnych oraz 

rekultywacji zaniedbanych terenów zielonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański. 

Szerokość robocza (maksymalna) 

 od 60 cm do 150 cm 

możliwość ustawienia 3 

szerokości układu noży 

Głębokość robocza od 10 cm do 15 cm 

Grubość noża  od 6 mm 

Waga urządzenia do 50 kg 

Gwarancja  24 miesiące 

Opis urządzenia:     

Glebogryzarka doczepiana do ciągnika jednoosiowego, podczepiana pod wałek odbioru mocy. Możliwość 

ustawienia trzech szerokości układu noży. Powinna zostawać wykonana z materiałów odpornych na warunki 

atmosferyczne. 

 

 

 

 

2.5 Pompa wodna 



Przedmiotem dostawy jest zakup pompa wody pasująca i współpracująca z ciągnikiem jednoosiowym, która 

wykorzystywana będzie do nawadniania terenów zielonych Gminy Pruszcz Gdański 

TYP samozasysająca 

ŚREDNICA RURY WLOTOWEJ W MM 50 

ŚREDNICA RURY WYLOTOWEJ W MM 50 

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZASYSANIA 5 m 

WYDAJNOŚĆ Min 35 m³/h 

WAGA Do 40 kg 

CERTYFIKAT CE 

GWARANCJA 24 miesiące 

Opis urządzenia:     

Pompa wody do ciągnika jednoosiowego montowana na wałku odbioru mocy ciągnika. Powinna zostawać 

wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. 

 

2.6 Pług do śniegu - lemiesz  

Przedmiotem dostawy jest pług do śniegu - lemiesz pasujący i współpracujący z ciągnikiem jednoosiowym, który 

wykorzystywana będzie do odśnieżania oraz do zgarniania materiałów sypkich i pochodzenia naturalnego na terenie 

Gminy Pruszcz Gdański. 

Wymiary (długość x szerokość x wyso-

kość) 
do 20 cm x do 85 cm x do 50 cm 

Waga  do 15 kg 

Gwarancja   24 miesiące 

Część robocza 
wyposażona w odbój gumowy do ochrony powierzchni odśnie-

żanych 

Opis urządzenia:     

Pług do odśnieżania- lemiesz do ciągnika jednoosiowego powinien zostawać wykonana z materiałów 

odpornych na warunki atmosferyczne. Urządzenie powinno mieć możliwość ręcznej regulacji w położeniu 

góra - dół oraz na boki. 

 

2.7 Kosiarka listwowa 

Przedmiotem dostawy jest zakup kosiarki listwowej pasującej i współdziałającej z ciągnikiem jednoosiowym, 

która będzie wykorzystywana do koszenia traw i roślin w celu utrzymanie w należytym stanie terenów 

Gminy Pruszcz Gdański. Wysokość koszenia wielostopniowa ustawiana ręcznie i regulowana. Powinna 

zostawać wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. 

Typ kosiarki napędzana wałkiem odbioru mocy 

Szerokość koszenia  do 90cm 

Szerokość urządzenia  do 85cm 

wysokość koszenia  regulowana 

Waga urządzenia  do 20 kg 

Gwarancja  24 miesiące 

 Opis urządzenia:     

Kosiarka listwowa do ciągnika jednoosiowego powinna zostawać wykonana z materiałów odpornych na 

warunki atmosferyczne.  
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3. Gwarancja 

Urządzenia mają być objęte minimalnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiace od dnia dostarczenia 

i podpisania protokołu odbioru. 

 

4. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat CE 

 

5. Termin realizacji zamówienia 

Dostawa i montaż oraz szkolenie pracowników przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego do dnia 

30.05.2020  roku 

 
6. Miejsce dostawy: 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Pruszcz Gdański , 

83-000 Będzieszyn 113 

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  

 


