
   

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego                                                                                  

        

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego rębaka 

do gałęzi na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie. 
 
 

I.  Parametry techniczne rębaka:  
- rębak mobilny, fabrycznie nowy, tarczowy; 
- rok produkcji: 2021 lub 2022 (nowy, nieużywany, gotowy do rejestracji, spełniający wymogi 
polskich przepisów ruchu drogowego). 
                                                                                           
1. Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych. 
2. Moc silnika: min 35 KM 
3. Silnik spalinowy 
4. Typ paliwa: benzyna/ olej napędowy 
5. średnica rozdrabnianych gałęzi: min. 160 mm 
6. wydajność: min. 8 m³ 
7. podwozie: kołowe 
8. Hamulec najazdowy i hamulec postojowy 
9. Sposób podawania: podajnik napęd hydrauliczny 
10. Zaczep kulisty 
11. Rura wyrzutowa obrotowa  

12. Awaryjny wyłącznik 
13. Rozruch silnika elektryczny 
13. System anty-przeciążeniowy 
14. Gwarancja: min 24 m-ce od daty faktycznego wydania sprzętu na podstawie podpisanego przez obie 
strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

Całkowita masa maszyny nie może przekraczać 1 250 kg  
 
Pozostałe wyposażenie standardowe 
a) Koło zapasowe w zestawie 
b) Licznik motogodzin 
c) Oświetlenie drogowe 
d) Instrukcja w języku polskim 
e) Katalog części zamiennych 

     

 
 II. Warunki pozostałe 
 

1. Oferowany przez Wykonawcę rębak mobilny powinien być kompletny, w pełni sprawny i spełniać 

wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w  opisie przedmiotu zamówienia. 

2. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, 

za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi 

Wykonawca. 

3. Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis 

stacjonarny powinien znajdować na terenie Polski w odległości do 150 km od siedziby 

Zamawiającego, dopuszcza się serwis mobilny tj. z dojazdem do siedziby  Zamawiającego .  

4. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania gwarancji minimum 2 bezpłatne przeglądy 

gwarancyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymagającymi wymiany zgodnie z zaleceniami 

producenta, obejmujące bezpłatny dojazd serwisantów do miejsca przeglądu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. 

6. Miejsce dostawy zamówienia – Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 11 – 400 Kętrzyn,  

ul. Bałtycka 20. 

7. W cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie 2 operatorów pojazdu/osprzętu pod względem 

eksploatacyjnym oraz technicznym. 



   

 
III. Dokumenty 
 
Dostarczony rębak mobilny musi być wyposażony w następujące dokumenty:  
 

1. Świadectwo homologacji na terenie RP. 
2. Fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do 

prawidłowej eksploatacji maszyny przez Zamawiającego wraz katalogiem części zamiennych.  
3. Inne niezbędne dokumenty umożliwiające rejestrację oraz dokumentację potwierdzającą 

dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania, zaświadczenia zgodności, atesty, itp. 
4. Dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, książkę 

gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim wraz z instrukcjami BHP. 

 
 
 

Termin realizacji zamówienia przewiduje się : do 12 tygodni. 

 

 
 
 
 
 


