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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 176344-2010 z dnia 2010-06-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego, fabrycznie 
nowych, rok produkcji 2009 lub 2010. Charakterystyka techniczna i wyposaŜenie ciągnika rolniczego: 
spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego... 
Termin składania ofert: 2010-06-29  

 

Zakup sprzętu zmechanizowanego dla usprawnienia gospodarki wodno - ściekowej w gminie 
Brzeźnio w ramach operacji Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego 

jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno - ściekowej Gminy Brzeźnio 
Numer ogłoszenia: 214298 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010 

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: 176344 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 
8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu zmechanizowanego dla 
usprawnienia gospodarki wodno - ściekowej w gminie Brzeźnio w ramach operacji Przebudowa stacji 
uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno - 
ściekowej Gminy Brzeźnio. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego, fabrycznie 
nowych, rok produkcji 2010. 
Charakterystyka techniczna i wyposaŜenie ciągnika rolniczego: 
    spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” 
- napęd na dwie osie ( 4 x 4 ) 
- wysokopręŜny 
- 4 – 6- cio cylindrowy 
- turbodoładowany 
- moc znamionowa silnika od 115 do 125 KM 
- norma emisji spalin TIER III 



 2

- układ hamulcowy wspomagany, z moŜliwością hamowania lewą lub prawą stroną 
- błotniki kół przednich 
- skrzynia biegów synchronizowana 40 km/h 
- przekładnie min 16/16 z rewersem prawostronnym lub lewostronnym 
- kabina operatora wyposaŜona w ogrzewanie, klimatyzację, drzwi po obu stronach kabiny, otwierana 
tylna szyba, oświetlenie wnętrza 
- spręŜarka, instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa 
- obroty wałka WOM 540/1000 
- blokada mechanizmu róŜnicowego 
- szybkozłącza ISO trzy pary 
- przedni TUZ kat. II + instalacja hydrauliczna 
- reflektory robocze przód i tył 
- radio z głośnikami i anteną 
- gaśnica 
- trójkąt ostrzegawczy  
- obciąŜniki przednie – min. 400 kg, tylne – min. 200 kg 
- instrukcja obsługi, katalog części zamiennych w języku polskim  
- spryskiwacz szyby przedniej i tylnej 
- TUZ haki kat II z moŜliwością odłączania z kabiny operatora 
- pulsujące pomarańczowe światło ostrzegawcze (kogut) 
- wycieraczka szyby przedniej i tylnej   
- łącznik górny  
- rozmiar kół przednich i tylnych standardowy 
- siedzisko operatora pneumatyczne 
- sterowanie tylnym TUZ-em z błotników na zewnątrz 
- zaczep transportowy automatyczny z regulowaną pozycją i moŜliwością odłączania  
w kabinie operatora 
- zaczep dolny rolniczy 
- zbiornik paliwa zamykany na kluczyk 
- drzwi zamykane na kluczyk 
- świadectwo homologacji umoŜliwiające poruszanie się po drogach publicznych oraz rejestrację 
- liczba miejsc siedzących łącznie z operatorem - 2 (wymagana homologacja) 
 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
 -  odległość od stacjonarnego, autoryzowanego serwisu – maksymalnie w promieniu 150 km 
 - wykonywania w okresie gwarancji przeglądów serwisowych (materiały, usługa, dojazd) 
nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (miejsce garaŜowania) 
  - udzielenia okresu gwarancji na minimum 12 miesięcy 
 - przeprowadzenia rozruchu i instruktaŜu operatora w zakresie obsługi ciągnika rolniczego 
 - wskazania miejsca serwisowania. 
 
Charakterystyka techniczna wozu asenizacyjnego. 
- cel- transport ścieków ze zbiorników bezodpływowych 
- przeznaczenie- praca z ciągnikiem rolniczym 
- fabrycznie nowy 
- pojemność- 10 000 (+,-) 300 l 
- ilość osi - 1 
- zbiornik - ocynkowany dwustronnie z otwieraną tylną dennicą 
- wąŜ ssawny – długość 6 m + przedłuŜka 4 m 
- wałek przekazu mocy 
- koło podporowe lub stopa podporowa mechanicznie regulowana 
- świadectwo homologacji umoŜliwiające poruszanie się po drogach publicznych oraz rejestrację 
- pomiar ilości ścieków 
- system napełniania – spręŜarka o wydajności minimum 10 000 litrów/minutę (przepływność  
powietrza) 
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- błotniki na koła. 
- tylna zasuwa otwierana hydraulicznie 
- instalacja pneumatyczna. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
  -   udzielenia gwarancji na minimum 12 miesięcy 
 - wykonywanie wymaganych w okresie gwarancji przeglądów serwisowych (materiały, 
usługa, dojazd) nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (miejsce garaŜowania) 
 - przeprowadzenie rozruchu i instruktaŜu operatora w zakresie obsługi wozu asenizacyjnego. 
  

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 44.61.40.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  
tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki  
i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  14.07.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Firma Handlowa AGROPOL Marcin Kowalczyk, ul. Kujawska 11, 87-707 Zakrzewo, 
kraj/woj. kujawsko-pomorskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 221809,66 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNI śSZĄ 
I NAJWY śSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 244000,00 
• Oferta z najniŜszą ceną: 243024,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 308690,50 
• Waluta:  PLN. 

 
 
 

           Wójt Gminy 
        /-/ Dorota Kubiak 
Kierownik Zamawiającego 


