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SPECYFIKACJA TECHNICZA DLA CIĄGNIKA ROLNICZEGO  

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU: 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla ciągnika rolniczego. 

 
II. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU: 
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest  do wykorzystania jako załącznik opisujący 
przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowania 
przetargowych. 
 

III. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU: 
Dokument stosowany będzie przez zakupie ciągnika rolniczego do Szkoły Policji  
w Katowicach. 
 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE : 
1. Silnik o mocy minimum 85 KM – 4 cylindrowy. 
2. Pojemność silnika maksymalnie  3.5 cm3. 
3. Silnik spełniający normy spalin minimum TIER 4a 
4. Zbiornik paliwa min 120l. 
5. Masa własna ciągnika minimum 3700 kg. 
6. Układ przeniesienia napędu 4x4. 
7. Blokada dyferencjału. 
8. Przednie błotniki. 
9. Hamulce pneumatyczne przyczepy 1 i 2 obwodowe. 
10. Kabina z oknem dachowym. 
11. Kabina klimatyzowana. 
12. Fotel amortyzowany + fotel instruktora. 
13. Lampa błyskowa ostrzegawcza (kogut) koloru pomarańczowego. 
14. 4 reflektory robocze tylne i 2 reflektory robocze przednie. 
15. 2 lusterka zewnętrzne, 1 lusterko wewnątrz kabiny. 
16. Wycieraczki ze spryskiwaczem przód i tył. 
17. Koła przednie min. 13.6R24 - regulowane. 
18. Koła tylnie min. 16.9R34 - regulowane. 
19. Rewers zmiany kierunku jazdy. 
20. Przekładniowa synchronizowana z rewersem skrzynia biegów min. 12x12. 
21. Sprzęgło mokre. 
22. Pompa hydrauliczna min 60l, 2 pompy wspomagania kierowniczego. 
23. Zewnętrzne sterowanie TUZ. 
24. System szybkiego podnoszenia na uwrociach. 
25. Końcówki TUZ szybkobrzegi hakowe. 
26. Prędkość obrotowa WOM min. 540 obr/min. 
27. Zaczep suwliwy i polowy. 
28. Belka polowa. 
29. Rozdzielacz wpięty bezpośrednio w układ hydrauliki ciągnika. 
30. Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej min. 3 sekcyjny (6 szybkozłącza). 
31. Oryginalna instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim. 
TUZ: 
1. tuz przedni min. 2 tony udźwigu 
2. tuz przedni sterowany joystickiem z kabiny operatora 
3. min. 2 gniazda hydrauliki z przodu ciągnika z możliwością podpięcia pługa 
odśnieżnego 
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Wymagania dla wyposażenia ciągnika: 
1. Gaśnica proszkowa  
2. apteczka  
3. klucz do kół, 
4. wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w ciągniku, 
5. klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora. 
6. trójkąt ostrzegawczy 

 
V. GWARANCJA WYKONAWCY: 
1.Ciągnik musi być wolny od wad.  
2. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. 
3. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą odnotowane w książce gwarancyjnej ciągnika. 
4. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego 

przedstawiciele Szkoły Policji w Katowicach i przekażą je Wykonawcy telefonicznie  
na nr……., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia 
reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr…………………. 

5. Usunięcie wady ( zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia. 

6. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów 
eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień 
wynikających z fabrycznej gwarancji.  

7. Przeglądy okresowe zerowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w 
autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez 
Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi w województwie 
śląskim. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi w 
fazie składania ofert przetargowych. 

   
VI. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE 
WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
1. Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych. 
1.1 Kopia świadectwa zgodności WE ciągnika  

1.1.2 Lista autoryzowanych stacji obsługi, 
1.1.3 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
1.2 Dokumenty wymagane w fazie odbioru ciągnika. 
1.2.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
1.2.2 Do ciągnika Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w 
języku polski) 
A) książkę gwarancyjną, 
b) wykaz wyposażenia, 
c) instrukcję obsługi ciągnika, 
d) kartę ciągnika, 
e) książkę przeglądów serwisowych,  
f) kopia świadectwa zgodności WE ciągnika wraz z oświadczeniem 
producenta/importera potwierdzającym dane ciągnika nie znajdujące się w świadectwie 
zgodności, a niezbędne do zarejestrowania ciągnika. 


