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Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem o min. mocy 90kM, rok produkcji 20112013,
który
musi
posiadać
wymagania
pojazdu
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Termin składania ofert: 2013-05-20

Cewice: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem
czołowym
Numer ogłoszenia: 261472 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
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: 184128 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego z ładowaczem czołowym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę fabrycznie
nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem o min. mocy 90kM, który musi posiadać wymagania
pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych z obowiązującymi przepisami
ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz musi spełniać minimalne parametry techniczno-użytkowe,
określone poniżej: CIĄGNIK ROLNICZY 1)rok produkcji: 2011 do 2013, fabrycznie nowy 2)silnik
wysokoprężny turbodoładowany, spełniający wymogi min EURO 3; 3)moc znamionowa silnika min.
90 KM 4)napęd na cztery koła (4WD); 5)kabina wyciszona, ogrzewana, wentylowana, uchylne okna
boczne i tylne, wyposażona w pneumatyczny, regulowany fotel operatora oraz fotel pasażera i
homologacją; 6)wizjer w dachu przeszklony i otwierany lub nie; 7)skrzynia biegów mechaniczna,
zsynchronizowana; 8)mokre sprzęgło, rewers przy kierownicy; liczba biegów z rewersem co najmniej
12 do przodu i co najmniej 12 do tyłu lub 16 do przodu i 8 do tyłu 9)elektrohydrauliczne włączania
przedniego napędu; 10)elektrohydrauliczna blokada tylnego mechanizmu różnicowego; 11)hydraulika
ciągnika: wydatek pompy hydraulicznej min 50l/min; dodatkowa pompa wspomagania układu
kierowniczego; 12)dwa rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej 13)ciągnik wyposażony w system
zapinający urządzenie zewnętrzne (sprzęt) w hakowym trójpunktowym układzie zawieszenia
(szybkosprzęgi); 14)lusterka zewnętrzne lewe i prawe; 15)stabilizator cięgieł dolnych; 16)komplet
zaczepów, obciążniki przednie 17)komplet błotników; 18)fabrycznie zamontowany ładowacz czołowy
na zaworach międzyosiowych; 19)gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy; 20)min. 2 przednie i 2
tylne lampy robocze montowane w dachu lub na kabinie umożliwiające pracę w warunkach nocnych
osprzętem; 21)lampa błyskowa (kogut) 1 szt.; 22)opony rozmiar standardowe 23)zbiornik paliwa:
min. 110 litrów. 24)dodatkowe siedzenie w kabinie ŁADOWACZ CZOŁOWY: fabrycznie nowy,
kompatybilny z oferowanym ciągnikiem; 1)udźwig min. 1600 kg.; 2)wysokość podnoszenie min. 3,5
m; 3)sterowanie maszyną za pomocą elektrohydraulicznego zespołu sterującego (Joystick);
4)amortyzator hydrauliczny; 5)układ zawieszania narzędzi typu EURO; 6)układ szybkiego wypinania
ładowacza oraz instalacji hydraulicznej i elektrycznej, szybkozłącza hydrauliczne; 7)widły do palet,
szufla do materiałów sypkich.
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
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 PW INTER-WAX SP. J. WACŁAW GÓRNY, UL. DWORCOWA 29, 88-400 ŻNIN, kraj/woj.
wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 174400,00
 Oferta z najniższą ceną: 174400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 222630,00
 Waluta: PLN.
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