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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1  

 

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji 
 

Poz. 1. Traktorek ogrodowy do koszenia i odśnieżania: 1  szt. 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  2018 
 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi graniczne 

TAK 

 Odpowiedź Wykonawcy 
TAK/NIE, 

Określenie parametru 

I WYMAGANIA OGÓLNE     

1 Pojemność silnika min. 600cm3 TAK, Podać   

2 Ilość cylindrów – 2 TAK   

3 Urządzenie do koszenia trawy  bez kosza i z koszem TAK  

4 
Możliwość koszenia trawy do kosza jak i mielenia trawy 
(łącznie z osprzętem umożliwiającym wykonywanie obu 
czynności np. zaślepki mulczujące i noże mulczujące), 

TAK  

5 Przekładnia hydrostatyczna TAK   

6 Sprzęgło agregatu tnącego – elektromagnetyczne TAK   

7 Pojemość kosza min. 290l TAK, Podać   

8 
Traktor wyposażony w reflektory przednie, opróżnianie 
kosza – dźwignia teleskopowa 

   

9 
Pług śnieżny wraz z ewentualnym adapterem 
montażowym 

TAK   

10 Łańcuchy na koła (para - na oś napędową), TAK  

III Wymagane dokumenty i inne:    

1 Deklaracja Zgodności CE TAK   

2 
Instruktarz stanowiskowy, przygotowanie urządzenia do 
eksploatacji 

TAK  

 
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr 

oferowanego sprzętu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.  

GWARANCJA I SERWIS  

L.P. Gwarancja i serwis Potwierdzenie 

Warunki oferowane przez Wykonawcę 

Podstawowy 
termin gwarancji  

Przedłużenie 
terminu gwarancji 
o 12 m-cy 

Przedłużenie 
terminu gwarancji 
o 24 m-cy 

1. Gwarancja na cały 
oferowany sprzęt liczona od 
dnia odbioru końcowego i 
przekazania oferowanego 
sprzętu do bieżącej 
eksploatacji. 

Okres nie 
krótszy niż 60 
miesięcy, podać 

   

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania jednego terminu przedłużenia okresu gwarancji w obrębie danego 
Pakietu. Podany przez Wykonawcę termin przedłużenia okresu gwarancji będzie odnosił się do każdej pozycji asortymentowej 
w danym pakiecie, na który Wykonawca składa ofertę. 
Podanie różnych terminów przedłużenia okresu gwarancji w obrębie danego pakietu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1  
 

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji 

 

Poz. 2. Odkurzacz do liści: 1 szt.  
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  2018 

 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi graniczne 

TAK 

Odpowiedź Wykonawcy 
TAK/NIE, 

Określenie parametru  

I WYMAGANIA OGÓLNE     

1 Ręczny, spalinowy TAK   

2 Z funkcją dmuchawy TAK   

3 Pojemność worka min. 35l TAK, Podać  

4 Pojemność – min. 27cm3 TAK, Podać  

5 Moc – min. 1,1KM TAK, Podać  

II Wymagane dokumenty i inne:    

1 Deklaracja zgodności CE TAK  

2 
instruktarz stanowiskowy, przygotowanie urządzenia do 
eksploatacji 

TAK  

 
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr 

oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.  

GWARANCJA I SERWIS  
 

L.P. Gwarancja i serwis Potwierdzenie 

Warunki oferowane przez Wykonawcę 

Podstawowy 
termin gwarancji 

Przedłużenie 
terminu gwarancji 
o 12 m-cy 

Przedłużenie 
terminu gwarancji 
o 24 m-cy 

1. 

Gwarancja na cały oferowany 
sprzęt liczona od dnia 
odbioru końcowego i 
przekazania oferowanego 
sprzętu do bieżącej 
eksploatacji. 

Okres nie 
krótszy niż 24 
miesięcy, podać 

   

 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania jednego terminu przedłużenia okresu gwarancji w obrębie danego 
Pakietu. Podany przez Wykonawcę termin przedłużenia okresu gwarancji będzie odnosił się do każdej pozycji asortymentowej 
w danym pakiecie, na który Wykonawca składa ofertę. 
Podanie różnych terminów przedłużenia okresu gwarancji w obrębie danego pakietu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

 

 


