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Oława: Dostawa ci ągnika nowego wraz z osprz ętem nowym do 

wykonywania robót utrzymaniowych na drogach powiato wych  

Numer ogłoszenia: 1465 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie , pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława, woj. 

dolnośląskie, tel. 71 3033019, faks 71 3033019. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.pzd-olawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa ciągnika nowego wraz z 

osprzętem nowym do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach powiatowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa ciągnika nowego wraz z osprzętem nowym do wykonywania robót 

utrzymaniowych na drogach powiatowych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. ciągnik rolniczy 

(wersja drogowa) z ładowaczem czołowym - 1 szt. b. uniwersalne ramię hydrauliczne z głowicą do 

koszenia traw i krzaków - 1 szt. c. głowica do pogłębiania i czyszczenia rowów - 1 szt. 3. Wymagane 

parametry techniczne: Ciągnik rolniczy - wersja drogowa a. rok produkcji 2013 - 2014 b. moc ciągnika 

min 102/125 KM - wg normy (97/68/EC) -IPM 97/68/EC) c. silnik spełniający normy EURO III, 

pojemność min. 4100 cm3, d. zbiornik paliwa min 200 l e. skrzynia biegów synchronizowana, f. 

wyposaŜony w bieg pełzający ( prędkość od 0,2 km/h do 40 km/h ) g. szybkozłącza hydrauliczne min. 

6 szt. tył, 2 szt. przód h. WOM tylny - 540/ 540E/1000/1000E obr/min, WOM przedni - 1000 obr/min i. 

pompa hydrauliczna o wydajności min. 80l/min j. tylny TUZ o udźwigu - min. 4500 kg, przedni TUZ o 

udźwigu - min. 2500 kg k. balast na przedni TUZ min. 300 kg l. obciąŜniki kół tylnych min-220kg - 2 

kpl. po 110 kg m. zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem n. napęd na cztery koła - 4x4 

(4WD) o. hamulce tarczowe niezaleŜne na wszystkie cztery koła p. kabina z amortyzacją - 

ogrzewanie, klimatyzacja, regulowany fotel kierowcy + dodatkowe siedzenie, radio, z klapą dachową 

przezroczystą, wycieraczka tylnej szyby q. regulowana kolumna kierownicza teleskopowo uchylna , r. 

blokada postojowa, s. samoczynna blokada mechanizmu róŜnicowego, t. błotniki kół przednich u. 

rejestracja ciągnika 2-osoby v. wyposaŜony w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami 

przyczepy w. szerokie ogumienie: przód min. 420 - 440/70/R24, tył min. 520 - 540/70/R38 x. 

oświetlenie min. 4 halogeny przednie, 2 tylne + lampa uprzywilejowana koloru pomarańczowego y. 

przekładnia min. 24/24 skrzynia 40 km/h z. promień skrętu min 52 stop. Ładowacz czołowy a. rok 

produkcji 2013 - 2014 b. szerokość załadowcza min. 240 cm c. wysokość podnoszenia min. 350 cm d. 
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sterowanie ładowacza z kabiny operatora - joystick e. moŜliwość szybkiego demontaŜu elementów 

roboczych ( łyŜka+ramiona) - ramka euro (multizłącze) f. łyŜka wzmocniona do materiałów sypkich 

szer. robocza 2,4m g. udźwig min. 1500 kg h. wyposaŜenie dodatkowe - widły do palet o udźwigu min. 

1200 kg i długości wideł min. 1000 montowane na ładowaczu wyposaŜone w regulację rozstawu - 

regulowanie mechanicznie i. amortyzacja mechaniczna lub hydrauliczno - gazowa j. trzecia sekcja 

hydrauliczna. Uniwersalne ramię hydrauliczne z głowicą do koszenia traw i krzaków a. rok produkcji 

2013 - 2014 b. bezpiecznik hydr. - gazowy podnoszenia i opuszczania ramienia lub inny system 

bezpieczeństwa c. własny układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju min 120 l d. chłodnica oleju wraz z 

termostatem e. sterowanie pracą ramienia z kabiny kierowcy elektro - hydrauliczne lub proporcjonalne, 

joystick f. zakres roboczy poziomy min. 6,0 m g. moŜliwość instalowania wymaganych głowic 

roboczych h. trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika i. hydrauliczny wysuw 2-go ramienia j. 

dwa kierunki obrotu wału tnącego k. wysokość transportowa i garaŜowa wraz z ciągnikiem max. 3,5 m 

l. montaŜ z ramieniem hydraulicznym m. płynne kopiowanie terenu n. głowica tnąca o szerokości 

roboczej min. 120 cm o. wyposaŜenie głowicy - jeden komplet noŜy uniwersalnych Y oraz jeden 

komplet noŜy bijakowych dodatkowo p. moc na hydromotorze min. 60 KM q. moc na wale tnącym min. 

50 KM lub r. obroty rotora min. 1985 ÷ 3100 Głowica do pogłębiania i czyszczenia rowów a. rok 

produkcji 2013 -2014 b. szerokość robocza min. 55 cm c. montaŜ z ramieniem hydraulicznym d. noŜe 

tnące umoŜliwiające cięcie elementów zdrewniałych min. Ø 12 cm e. wyrzut ziemi regulowany f. 

kierunek wyrzutu boczny. 4. Dodatkowe wymagania od Wykonawców: a. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca zapewnił moŜliwość wykonania pracy próbnej oferowanego sprzętu w trakcie 

rozpatrywania ofert. b. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz ze sprzętem przekazał 

Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: 

wyciągi świadectwa homologacji ciągnika, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wraz z katalogiem 

części osprzętu w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposaŜenia. c. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie 

obsługi sprzętu dla pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie Zamawiającego i w 

uzgodnionym terminie, jednak nie później niŜ 2 dni od dostarczenia sprzętu. d. Do oferty naleŜy 

dołączyć: - oryginalny folder producenta oferowanych urządzeń, - wyciąg aktualnego świadectwa 

homologacji na ciągnik, - znaki producenta CE maszyn pochodzących z produkcji seryjnej, - 

tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych (nie mogą to być 

przedruki z Internetu), - wykaz autoryzowanych punktów dealerskich i serwisowych na terenie całego 

kraju. e. Wykonawca gwarantuje prawidłową współpracę dostarczonych podzespołów razem z 

ciągnikiem. W przypadku uszkodzenia nośnika narzędzi (ciągnika rolniczego) spowodowanego 

niewłaściwą pracą dostarczonych podzespołów Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

związanych z naprawą nośnika. f. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 16.70.00.00-2, 34.92.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.04.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
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Informacja na temat wadium:  Wadium w wysokości: 4.500,00 zł. Wadium naleŜy złoŜyć w formach 

określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o nie dotyczy 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna: - 

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 dostaw odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości 

brutto nie mniejszej niŜ 350.000,00 zł kaŜda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie 

dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie. Sprawdzenie w/w warunku udziału w 

postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłoŜonych przez Wykonawcę 

dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o nie dotyczy 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o nie dotyczy 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o nie dotyczy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 
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• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik nr 1; Wypełniony i podpisany kosztorys cenowy - 

Załącznik nr 2; Oświadczenie o spełnieniu wymaganych parametrów jednostek sprzętowych - 

Załącznik nr 3; Zaakceptowany projekt umowy - Załącznik nr 9; Dowód wpłaty wadium - będzie 

stanowił Załącznik nr 10 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj.: a. w przypadku zmiany osób realizujących zadania 

pod warunkiem, Ŝe osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b. w przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy; c. Zamawiający 

dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeŜeli 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w 
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chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: powodują skrócenie 

terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://www.pzd-olawa.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Powiatowy Zarząd 

Drogowy w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

13.01.2014 godzina 09:55, miejsce: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 

Oława - sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


