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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(OPZ) 

 

 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego” 
 

I. Główne kody CPV: 
66114000 – 2 Usługi leasingu 

16700000 –2  Ciągniki 

 

II. Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego. 
1) fabrycznie nowy, rok prod. 2020 

2) silnik – moc pow. 115 KM, 4-cylindrowy 

3) zbiornik paliwa min. 190 l 

4) napęd 4WD 

5) ilość biegów w przedziale 16-24 + półbiegi, prędkość 40 km/h 

6) rewers elektrohydrauliczny 

7) min. 4 wyjścia hydrauliki 

8) ociekacze hydrauliki 

9) udźwig podnośnika min.  4200 kg 

10)   koła R24 i R34, spawane felgi 

11)   WOM 540ECO 

12)   dodatkowe reflektory z przodu 

13)   zewnętrzne sterowniki hydrauliki 

14)   regulowana kolumna kierownicy 

15)   kabina kierowcy wentylowana, ogrzewana, klimatyzowana 

16)   lampa ostrzegawcza 

17)   radio+głośniki 

18)   kabina wyposażona w siedzenie pasażera 

19)   dodatkowe wyposażenie: trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, 

20)   instrukcja obsługi i książka serwisowa w języku polskim 

21) zaczep pitonfix 

22) zaczep zwykły tylny i przedni 

22) zaczep dolny tylny 

23) obciążniki kół tylnych min. 250 kg 

24) obciążniki kół przednich min. 460 kg 

25) ładowacz czołowy o udźwigu przy max obciążeniu min. 1500 kg 

 

III. Pozostałe wymogi dotyczące ciągnika rolniczego. 
1. Ciągnik rolniczy musi pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania 

maszyny z produkcji jednostkowej lub takiej maszyny z produkcji seryjnej, której 

parametryzostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań zawartych w 

dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami). 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność oferowanego ciągnika rolniczego z 

warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w SIWZ oraz Opisie przedmiotu 

zamówienia.W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania 

Zamawiającegodo oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego 
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ciągnika rolniczego. Przedłożona specyfikacja techniczna powinna być w języku 

polskim.  

3. Ciągnik rolniczy powinien posiadać ilość paliwa zapewniającą co najmniej wykonanie 

czynności odbiorowych i szkoleniowych (w tym próba eksploatacyjna) do momentu ich 

zakończenia, jednak nie mniej niż na wykonanie pracy w czasie nie krótszym niż 2 Mth. 

 
 
 
III. Warunki dostawy ciągnika rolniczego. 
1. Wykonawca we własnym zakresie, tj. własnym lub wynajętym transportem, na własny 

koszt i na własne ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia (ciągnik rolniczy) w terminie 

określonym w ofercie–maksymalnie do30 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy leasingu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00do 14:00,do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Słowackiego 3 w Branicach, gdzie następnie dokona rozruchu 

maszyny(próby eksploatacyjne) oraz przeprowadzi szkolenie dla pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji maszyny. 

2. Wraz z przedmiotem zamówienia(ciągnikiem rolniczym) Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wymagane dokumenty i świadectwa dotyczące maszyny, w tym: 

1) instrukcję obsługi, 

2) książkę gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju), z 

uwzględnieniem zapisów pkt IV.3 niniejszego OPZ. 

3) katalog części zamiennych (dopuszczalna wersja cyfrowa), 

4) książkę przeglądów okresowych, 

5) dokumentacjętechniczno-ruchową, 

6) deklarację zgodności CE, 

7) schemat elektryczny zamontowanych urządzeń i sterowania. 

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Jeżeli w/w dokumenty 

będą sporządzone w języku innym niż polski należy dołączyć do tych dokumentów 

tłumaczenie. 

3. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku 

niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w SIWZ terminu dostawy przedmiotu 

zamówienia lub w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia nie spełnia warunków 

określonychw SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. 
4. Odbioru przedmiotu zamówienia dokonują upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

i Wykonawcy, w terminie do 2 dni roboczych od dnia dostawy przedmiotu zamówienia. 
5. Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia 

będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru. 
6. W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności 

parametrów technicznych i wyposażenia przedmiotu zamówienia z wymaganiami 

określonymi w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, stanu technicznego przedmiotu 

zamówienia i sprawności urządzeń w nim zamontowanych oraz kompletności 

dostarczonych dokumentów. 
7. W razie stwierdzenia w czasie odbioru złego stanu technicznego przedmiotu 

zamówienialub, że jego parametry techniczne lub wyposażenie są niezgodne z 

wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia do czasu dostarczenia przedmiotu 

zamówienia zgodnego z SIWZ i ofertą Wykonawcy, który powinien nastąpić nie później 

niż w ciągu 7 dni od dniaww. odmowy podpisania protokołu odbioru przez 

Zamawiającego.  
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8. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować dostawę przedmiotu zamówienia, aby 

nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Za szkody 

wyrządzone przez Wykonawcę w tym zakresie Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności wobec osób trzecich. 
 

IV. Warunki serwisu, gwarancji i rękojmi: 
1. Okres gwarancji na ciągnik rolniczywinien wynosić minimalnie 24 miesięcy. Okres 

gwarancji rozpoczyna się od dnia dostawy przedmiotu zamówienia, potwierdzonego 

protokołem odbioru bez zastrzeżeńpodpisanym przez obie Strony. Podpisanie protokołu 
odbioru nastąpi po dostawie, uruchomieniu maszyny, przeprowadzeniu próby 
eksploatacyjnej i szkolenia pracownikóworaz dostarczeniu niezbędnej i wymaganej 
dokumentacji do Zamawiającego. 

2. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zapewni dostępność serwisu 

autoryzowanego przez producenta/dostawcęprzedmiotu zamówienia, przy czym czas 

reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia wady/usterki/awarii. Awaria powinna 

być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych. Miejscem 

wykonywania serwisu gwarancyjnego jest siedziba Zamawiającego. 
3. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny dostarczanego przedmiotu zamówienia znajdował się w odległości nie 

większej niż 80 km od siedziby Zamawiającego (liczonej po trasie niezbędnej do 

przejechania).W celu potwierdzenia spełniania powyższego wymagania Zamawiającego, 

do oferty należy dołączyć listę autoryzowanych serwisów oferowanego ciągnika 
rolniczego,spełniających wymóg maksymalnej odległości od siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wymiana/naprawa przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek elementu należącego  

do przedmiotu zamówienia nastąpi na zasadach określonych przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 
5. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce lub 

wadzie przedmiotu zamówienia (ciągnika rolniczego) pisemnie – dopuszcza się 

zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
6. W okresie trwania gwarancji usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu zamówienia 

oraz jego dostarczenie do naprawy i zwrot Zamawiającemu odbywa się na koszt i we 

własnym zakresie Gwaranta/Wykonawcy. 
7. Usunięcie wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji musi być 

potwierdzone protokolarnie. 
8. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju 

spowodowanegoczasem naprawy przedmiotu zamówienia. 
 

V. Podstawowe wymagania dotyczące leasingu:  
1. Czas trwania umowy leasingu:60 miesięcy licząc od dnia dostawy przedmiotu leasingu, 

potwierdzonego protokołem odbioru. 

2. Waluta leasingu: PLN. 

3. Opłata wstępna (opłata inicjalna): 25 % wartości nettoprzedmiotu leasingu. Zamawiający 

dokona płatności opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty dostawy przedmiotu leasingu 

(ciągnika rolniczego). Podstawę do uiszczenia opłaty wstępnej stanowi podpisany przez 

obie Strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Ilość rat leasingowych: 60równych rat leasingowychpłatnych w terminach miesięcznych, 

z tym że część odsetkowa raty leasingowej oparta jest na zmiennym oprocentowaniu – 
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wskaźniku WIBOR 1 M (stawka WIBOR 1M obowiązująca w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). 

 

Część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 

1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1M w stosunku do jej poziomu 

przyjętego do kalkulacji ceny oferty. 

 

5. Płatność rat leasingowych: do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu dostawy przedmiotu leasingu (ciągnika rolniczego). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu przedmiotu leasingu za kwotę w 

wysokości 10% wartości netto przedmiotu leasingu (opłata końcowa). Skorzystanie przez 

Zamawiającego z prawa opcji zakupu nastąpi na podstawie odpowiednich dokumentów 

przenoszących własność leasingu, podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, za 

cenę wskazaną w ofercie. Zamawiający przed spłatą ostatniej raty leasingowej 

zobowiązuje się złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa zakupu przedmiotu 

leasingu. 

7. Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) zostanie uiszczona wraz z 

ostatnią ratą leasingową, pod warunkiem spłacenia przez Zamawiającego wszelkich 

należności wynikających z umowy leasingu. Z chwilą zapłaty opłaty za wykup 

przedmiotu leasingu na Zamawiającego przechodzi własność przedmiotu leasingu.  

8. W związku z nabyciem przedmiotu leasingu Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 

fakturę VAT dokumentującą sprzedaż. 

9. Odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przez okres 

trwania umowy leasingu dokonuje Wykonawca. 

10. W przypadku gdy przedmiot leasingu podlega rejestracji, rejestracji dokonuje 

Wykonawca.Wykonawca ponosi również wszelkie koszty związane z rejestracją. 

 

 


