Dostawa maszyny komunalnej na potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie
Kraków, dnia 5 listopada 2015 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny komunalnej na potrzeby realizacji
działalności statutowej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, tj.:
− komunalnego nośnika narzędzi (ciągnika);
wraz z kompatybilną:
− szczotką do chwastów wyposaŜoną w nóŜ do krawędziowania trawników i osłonę
przeciwrozbryzgową;
− kosiarką o szerokości min. 2,5 m. z regulacją wysokości koszenia z kabiny;
2. Komunalny nośnik narzędzi (ciągnik) musi umoŜliwiać ciągłą / nieprzerwaną pracę
przez co najmniej sześć godzin i być wyposaŜony w:
− silnik (min. 45 KM);
− maksymalna waga ciągnika do 2 ton;
− obsługa kosiarki ze zbieraniem do zbiornika o pojemności ok. 1000 l z wysokim
wyładunkiem powyŜej 1,5 m;
− wygodny / ergonomiczny fotel z podłokietnikami;
− dokładny filtr powietrza;
− oświetlenie drogowe i robocze;
− przepływ oleju hydr. 40-80 l/min;
− podgrzewane lusterka;
− podgrzewaną przednią szybę;
− moŜliwość montowania urządzeń do koszenia i do usuwania chwastów z przodu
ciągnika;
− opony trawnikowe;
− ogrzewaną i klimatyzowaną kabinę;
− kolor: zalecany zielony;
Komunalny nośnik narzędzi (ciągnik) musi być przystosowany do poruszania
się w ruchu drogowym tak by Zamawiający mógł mieć moŜliwość, bez ponoszenia
dodatkowych nakładów, uzyskać stosowną homologację.
3. Komunalny nośnik narzędzi (ciągnik) musi być fabrycznie dostosowany do pracy
z akcesoriami / agregatami do zastosowania całorocznego, takimi jak co najmniej:
− kosiarki zbierającej wraz z zbiornikiem (min. 1.000 litrów);
− pługi śnieŜne (w tym wirnikowe);
− posypywarki;
− szczotki walcowe;
− system zbierania liści;
− kosiarki bębnowe;
− kosiarki bijakowe;
− systemy zamiatające;
− systemy do mycia ciśnieniowego;
− systemy do spryskiwania i podlewania;
Zamawiający musi mieć moŜliwość nabycia w/w akcesoriów na warunkach
i po cenach rynkowych.
4. Szczotka do chwastów wyposaŜona w nóŜ do krawędziowania trawników i osłonę
przeciwrozbryzgową musi być w pełni kompatybilna z dostarczonym ciągnikiem
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przy uwzględnieniu moŜliwości montaŜu / demontaŜu do nośnika przez wyszkolonego
pracownika w czasie do 30 minut.
5. Kosiarka o szerokości min. 3m. z regulacją wysokości koszenia z kabiny musi być
w pełni kompatybilna z dostarczonym ciągnikiem przy uwzględnieniu moŜliwości
montaŜu / demontaŜu do nośnika przez wyszkolonego pracownika w czasie do 30
minut – kosiarka powinna być wyposaŜona w układ hydrauliczny pozwalający
na podniesienie agregatu do góry lub co najmniej umoŜliwiać podniesienia bocznych
skrzydeł
o ile zastosowano tego rodzaju technologię.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia 5 wskazanych przez
Zamawiającego osób z obsługi dostarczonego urządzenia w zakresie pracy z kosiarką
bądź
szczotką
do chwastów, prowadzenia samego ciągnika oraz wymiany poszczególnych
agregatów. Po przeprowadzeniu szkolenia w wymiarze: min. 2 godziny zajęć
teoretycznych
oraz 4 godziny zajęć praktycznych Wykonawca wystawi na rzecz przeszkolonych
osób zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
7. Dostarczone urządzenie winno być wyposaŜone w płyny eksploatacyjne niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania. Zamawiający moŜe zobowiązać Wykonawcę
do dostarczenia urządzenia w stanie umoŜliwiającym jego zachowanie w naleŜytym
stanie technicznym w zamkniętym pomieszczeniu do początku sezonu letniego
w roku 2016.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia wraz z akcesoriami
w miejsce wskazane przez Zamawiającego, usytuowane na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.
9. Wykonawca udzieli co najmniej 2 letniej gwarancji na dostarczony ciągnik oraz
rocznej gwarancji na akcesoria z pełnym pakietem serwisowym, obejmującym min. 3
przeglądu techniczne roczne. Naprawy gwarancyjne będą realizowane wyłącznie
przy zastosowaniu oryginalnych części i wykwalifikowanej kadry. Na okoliczność
udzielonej gwarancji Wykonawca wystawi dokument gwarancji uprawniający
do zgłoszenia roszczeń z gwarancji w serwisie usytuowanym na terenie Gminy
Miejskiej Kraków – warunek uznaje się za spełniony gdy Wykonawca zapewni
wykonanie napraw serwisowych w odpowiednich ku temu warunkach w granicach
administracyjnych miasta Krakowa. Po wygaśnięciu gwarancji Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia nielimitowanej obsługi serwisowej na terenie Gminy
Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej na warunkach i po cenach
rynkowych. Wykonawca nie moŜe uzaleŜniać realizacji praw z gwarancji od zakupu
określonego rodzaju materiałów eksploatacyjnych o ile nie jest to uzasadnione
ich składem bądź szczególnymi właściwościami, a Zamawiający moŜe je nabyć
na warunkach i po cenach rynkowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia moŜliwości nabycia przez
Zamawiającego odpowiednich materiałów eksploatacyjnych na warunkach rynkowych
i po cenach nie wyŜszych niŜ rynkowe.
11. Termin realizacji zamówienia: do 21 grudnia 2015 r.
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