Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.pzdit.lowicz.pl

Łowicz: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego
Numer ogłoszenia: 127560 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8372247.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdit.lowicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ciągnika
rolniczego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest zakup z dostawą nowego ciągnika rolniczego o następujących parametrach i
wyposażeniu: A. Fabrycznie nowy: rok produkcji 2015; B. Silnik: 6-cylindrowy po 4 zawory
na cylinder, spełniający emisję spalin Tier IV, pojemność silnika minimum 6500 cm3
chłodzony cieczą; C. Moc znamionowa silnika: minimum 125 KM, moc maksymalna silnika:
minimum 160 KM; D. Zbiornik paliwa: minimum 220 litrów; E. Układ napędowy: napęd na 4
koła 4x4, sprzęgło mokre wielotarczowe, skrzynia biegów zsynchronizowana, biegi pełzające,
prędkość od 0,25 km/h, blokada tylnego mechanizmu różnicowego z elektrohydraulicznym
sterowaniem, blokada elektrohydrauliczna przedniej osi, rewers elektrohydrauliczny, przednia
oś sztywna klasy 3; F. Układ hamulcowy i kierowniczy: hamulce zależne olejowe na 4 koła z
hydraulicznym sterowaniem , hamulec postojowy niezależny wielotarczowy, hamulce
przyczepy pneumatyczne, układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulowaną kolumną
kierownicy; G. Tylny WOM: niezależny, załączany elektrohydraulicznie o prędkości
540/540E/1000 obr./min., progresywne załączanie WOM; H. Układ hydrauliczny: pompa w
układzie zamkniętym o wydajności minimum 110 l/min, niezależna pompa układu
kierowniczego i smarowania o wydajności 45 l/min, minimalny udźwig tylnego podnośnika
7600 kg, siłowniki tylnego podnośnika min. 90 mm, przyciski sterujące podnośnikiem na
tylnych błotnikach, sterowanie elektroniczne tylnym podnośnikiem, minimum 4 pary wyjść

hydraulicznych + wolny spływ; I. Przedni TUZ o udźwigu min. 3500 kg, balast na TUZ
przedni min. 800 kg; J. Kabina amortyzowana mechanicznie, ogrzewanie i klimatyzacja,
regulowany pneumatycznie fotel kierowcy, dodatkowe siedzenie dla pasażera z pasami
bezpieczeństwa, wycieraczka tylnej i przedniej szyby, elektryczny odłącznik prądu; K.
Rejestracja ciągnika na 2 osoby; L. Belka zaczepowa wielootworowa, regulowany zaczep
transportowy ze sworzniem, dolny zaczep rolniczy; M. Kolor ciągnika: czerwony; N.
Ogumienie niskoprofilowe, przednie: minimum 540/65R28, tylnie: minimum 600/65R38; O.
Ciągnik oznakowany lampą ostrzegawczą. 2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia: A. Wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia pojazdu montowane
fabrycznie; B. Ciągnik rolniczy w żadnym elemencie nie był wcześniej uszkodzony i został
dopuszczony do ruchu przez właściwy organ; C. Okres gwarancji udzielony przez
Wykonawcę min. 12 miesięcy, bez limitu motogodzin; D. Naprawy gwarancyjne bezpłatne w
miejscu pracy ciągnika, naprawa do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia; E. Czas
reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 12 godzin; F. Przeglądy
okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania ciągnika, serwis gwarancyjny
sprawowany bezpośrednio przez Wykonawcę; G. W cenie należy uwzględnić przeglądy
gwarancyjne; H. Koszt dostawy ciągnika pokrywa Wykonawca; I. Miejsce dostawy ciągnika Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.
3. W cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie operatorów pojazdu pod względem
eksploatacyjnym oraz technicznym. 4. Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w
następujące dokumenty: A. Świadectwo homologacji na terenie RP, B. Gwarancja, C.
Fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami
niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika przez Zamawiającego, D. Komplety
kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, E. Instrukcja obsługi w języku polskim i
katalog części zamiennych, F. Książka serwisowa w języku polskim.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna,
konsorcjum) należy złożyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone jednemu z Wykonawców
(wspólników, konsorcjantów) lub innej osobie do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•

1 - Cena - 98
2 - Okres gwarancji - 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pzdit.lowicz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy
Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz, pok. nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz (Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

