Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej samojezdnej kosiarki – 1 sztuka
2. Wymagane parametry kosiarki:
1. Silnik diesla, chłodzony cieczą
2. Moc: min. 15 KM
3. Pojemność skokowa silnika: min. 600 ccm
4. Skrzynia hydrostatyczna (jeden pedał do jazdy do przodu i oddzielny pedał do jazdy do tyłu)
5. Szerokość koszenia: 100 do 110 cm
6. Agregat tnący 2-nożowy, międzyosiowy
7. Mechaniczny bezpaskowy rozdział napędu między noże koszące (przekładnie kątowe)
8. Pojemność kosza na trawę: min. 380 litrów
9. Układ sterowania: kierownica
10. Metalowa pokrywa silnika oraz metalowa platforma operatora
11. Kosiarka fabrycznie nowa
12. Rok produkcji 2017 lub 2018.

3. Warunki gwarancji:
- Sprzedawca udzieli na przedmiot zamówienia minimum 24 miesięcy gwarancji.
- Gwarancji na silnik minimum. 24 miesiące.
- Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
- Dojazd serwisu do Zamawiającego nieodpłatny.
- Od momentu zgłoszenia awarii serwisant zobowiązany jest przyjechać w ciągu 24 godzin do
Zamawiającego.
- Sprzedający przeprowadzi na własny koszt szkolenia wyznaczonych 2 pracowników Zamawiającego
w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania maszyny.
- W okresie gwarancyjnym w wypadku braku możliwości naprawy w Siedzibie Zamawiającego.
Sprzedający pokryje kosztów transportu do wskazanego przez Wykonawcę serwisu.
- Serwis musi znajdować się w odległości max 50 km od siedziby Zamawiającego.
- Sprzedający zapewni serwis pogwarancyjny przez okres minimum 60 m-cy od upływu terminu
Gwarancji.
- Czas przystąpienia do zgłoszonej naprawy max 24 godz. od chwili potwierdzonego zgłoszenia
(telefonicznie, faksem lub mailowo) konieczności naprawy, maksymalny czas usunięcia usterki od
momentu zgłoszenia 5 dni roboczych.
- Jeśli usunięcie wady z powodu jej skomplikowania wymaga znacznego nakładu pracy lub

wymaga zamówienia części zamiennych z zagranicy, termin ten ulega stosownemu
przedłużeniu, przy czym Sprzedający dołoży należytej staranności, aby usunąć wadę w
możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
Gwarancja ulega przedłużeniu o czas konieczny do wykonania naprawy.
4. Termin dostawy - do dnia 30.09.2018r.
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Dokumenty określające zakres i częstotliwość przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
- Karta lub książka gwarancyjna w języku polskim,
- Sprzęt ma być dostarczony na koszt Sprzedającego do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w
Raciborzu przy ul. Kacpra Adamczyka 10. Godziny dostawy sprzętu od 7:00 do 14:00. Sprzedający
zobowiązuje się do wydania kosiarki wraz z wyposażeniem na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego.
- kosiarka ma mieć uzupełnione wszystkie płyny niezbędne do funkcjonowania.
Zamawiający wymaga możliwość sprawdzenia kosiarki w tygodniowym okresie próbnym.

Zamawiający:
......................................................

Wykonawca:
..........................................................

