Sobótka: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH
Numer ogłoszenia: 302496 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 234105 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych "HADLUX" Sp. z o.o., ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka,
woj. dolnośląskie, tel. 71 3162335, 3903760, faks 71 3903093.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC
KOMUNALNYCH.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem postępowania jest dostawa ciągnika rolniczego
przeznaczonego do prac komunalnych, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2 Ciągniki spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3.1.1. Parametry techniczne ciągnika: 3.1.1.1.
Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2010, 3.1.1.2. Silnik wysokoprężny, pojemność min 4300 cm3,
3.1.1.3. Moc znamionowa silnika od 100 KM w zwyż, 3.1.1.4. Moment obrotowym min 400 Nm, 3.1.1.5. Silnik
chłodzony cieczą, 3.1.1.6. Poziom emisji spalin minimum Euro III (min. Tier 3), 3.1.1.7. Filtr powietrza z
czujnikiem zanieczyszczenia, 3.1.1.8. Kabina komfortowa, ogrzewana, klimatyzowana, dwudrzwiowa, 3.1.1.9.
Reflektory robocze przednie i tylne w dachu, 3.1.1.10. Szyberdach szklany z roletą przeciwsłoneczną, 3.1.1.11.
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, 3.1.1.12. Kabina wyposażona w siedzenie dla pasażera,
3.1.1.13. Układ kierowniczy hydrostatyczny, 3.1.1.14. Tylna szyba uchylna, 3.1.1.15. Blokada mechanizmu
różnicowego przód/tył załączana elektrohydraulicznie przyciskiem, 3.1.1.16. Zbiornik paliwa minimum 110 l,
3.1.1.17. Napęd 4x4 załączany elektrohydraulicznie przyciskiem, 3.1.1.18. Zaczep tylny mechaniczny szybkiej
regulacji, 3.1.1.19. Zaczep dolny rolniczy i Hitch (do przyczep jednoosiowych), 3.1.1.20. Tylny trzypunktowy
układ zawieszenia kat. 2 z ramionami hakowymi, udźwig min. 3650 kg, 3.1.1.21. WOM tylny 540/1000 obr/min.
(dwie prędkości obrotu wału), 3.1.1.22. Przedni trzypunktowy układ zawieszenia kat. 2, udźwig min 1500 kg,
3.1.1.23. Minimum jedna para wyjść hydraulicznych z przodu (osobny rozdzielacz w kabinie), 3.1.1.24. Skrzynia
przekładniowa synchronizowana 12 biegów do przodu, 12 biegów do tyłu z rewersem mechanicznym, 3.1.1.25.
Koła tylne regulowane dla opon o rozmiarze min. 420/85R 34, 3.1.1.26. Koła przednie regulowane dla opon o
rozmiarze min 340/85R24, 3.1.1.27. Błotniki na kołach tylnych i przednich (obejmujące całą szerokość koła),
3.1.1.28. Wydajność pompy hydraulicznej minimum 52 l/min. I w wzwyż, 3.1.1.29. Ciśnienie układu
hydraulicznego minimum 20 MPa, 3.1.1.30. Minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z szybkozłączami
hydraulicznymi z tyłu, 3.1.1.31. Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa, 3.1.1.32. Układ hamulcowy
roboczy sterowany hydraulicznie, tarcze mokre, 3.1.1.33. Układ hamulcowy postojowy mechaniczny, 3.1.1.34.
Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut obrotowy), 3.1.1.35. Dodatkowe obciążniki tylnej osi i z
przodu walizkowe z mocowaniem (do wykorzystania po demontażu przedniego podnośnika), 3.1.1.36. Kolor
ciągnika - wyróżniający, 3.1.1.37. Wszystkie zamki zamykane na kluczyk (dwa komplety kluczy), 3.1.1.38.
Wyposażenie dodatkowe: a. Skrzynka na narzędzia, b. Trójkąt wyróżniający zamontowany trwale na ciągniku,

c. Trójkąt ostrzegawczy, d. Zestaw narzędzi podręcznych, e. Apteczka, f. Przewód do pompowania kół
minimum 12 mb, 3.1.2. Pozostałe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia: 3.1.2.1.
Wymagana gwarancja minimum od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia: a. 36 miesięcy na
układ napędowy i układ hydrauliczny, b. 24 miesiące lub 1500 mth na silnik, c. 12 miesięcy na osprzęt silnika
wraz z wyposażeniem ciągnika, 3.1.2.2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maksymalnie 50 km od siedziby
Zamawiającego, 3.1.2.3. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy gwarancyjnej, w szczególności
związane z dojazdem serwisanta jak również koszty wszelkich materiałów i części zamiennych za wyjątkiem
materiałów eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca, 3.1.2.4. W okresie
gwarancyjnym koszty przyjazdu serwisu gwarancyjnego do przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami
ponosi Zamawiający, 3.1.2.5. Podjęcie naprawy gwarancyjnej ciągnika musi wynosić maksymalnie 48 godzin
(dwa dni robocze) od chwili zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a długotrwałe techniczne naprawy winny
być dokonane w terminie uzgodnionym przez obie strony, 3.1.2.6. W przypadku braku możliwości usunięcia
awarii (w okresie gwarancyjnym) w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy zastępczy
ciągnik na koszt własny, 3.1.2.7. Wykonawca dokona szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi ciągnika w
siedzibie Zamawiającego dwóch uprawnionych kierowców wskazanych przez Zamawiającego z odnotowaniem
w protokole przekazania o przeszkoleniu z imienia i nazwiska, 3.1.2.8. Wykonawca przekaże dokumentację
techniczną obsługi sprzętu (DTR) w języku polskim w dwóch oryginalnych fabrycznych egzemplarzach, 3.1.2.9.
Ciągnik winien być bezwypadkowy, nieposiadający śladów korozji, wgnieceń i innych uszkodzeń
mechanicznych, 3.1.2.10. Ciągnik musi posiadać wszystkie dokumenty umożliwiające jego rejestrację: a.
Dokumenty umożliwiające rejestrację na dwa miejsca siedzące tj. kierowca i pasażer, b. Homologacja, 3.1.2.11.
Zamawiający wymaga by dostawca zapewnił: a. Dostępność części zamiennych w okresie gwarancyjnym i po,
b. Bezpłatna dostawa ciągnika do siedziby zamawiającego, c. Przedstawienie min 1 referencji /potwierdzenia
dostawy/ na dostawę ciągnika spełniającego wymienione parametry sprzedanego w przeciągu ostatnich 3 lat od
daty ogłoszenia przedmiotowego przetargu. 3.2. Przedmiot zamówienia wymieniony w pkt. 3.1 określa załącznik
nr 1 do umowy - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Bogucin k/Poznania, ul.Gnieźnieńska 99, 62-006 Kobylnica,
kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ


Cena wybranej oferty: 100500,00



Oferta z najniższą ceną: 100500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199000,00



Waluta: PLN.

