
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup ciągnika wraz z osprzętem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910870248

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szosa Ciechocińska 22

1.4.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 542822745

1.4.8.) Numer faksu: 542822745

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpodolion.rbip.mojregion.info

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Utrzymanie dróg i mostów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00224329/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-07 14:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00201164/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup ciągnika wraz z osprzętem” tj.: zakup ciągnika i kosiarki
bijakowej wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego. 
2. Szczegółowy opis parametrów technicznych ciągnika oraz kosiarki bijakowej wymaganych 
przez Zamawiającego:
2.1. Wymagania, jakie musi spełniać oferowany ciągnik:
- fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020 rok,
a) silnik:
- pojemność silnika: min. 4000 cm3,
- moc znamionowa min. 96 KM,
- silnik czterocylindrowy turbodoładowany,
b) napęd:
- napęd 4x4 rozłączany,
- skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana,
- liczba biegów min. 12 przód, i 12 tył, 
- rewers zmiany kierunku jazdy przy kierownicy,
c) WOM:
- tylny WOM minimum 2 prędkości
d) układ hydrauliczny:
- min 2 sekcje hydrauliki zewnętrznej + wolny spływ oleju,
- podnośnik tylny o udźwigu min. 4000 kg, 
- przedni TUZ wraz z 1 parą wyjść hydrauliki zewnętrznej,
e) układ hamulcowy:
- hamulce robocze hydrauliczne tarczowe,
- hamulce postojowe mechaniczne,
- układ hamulcowy do przyczepy pneumatyczny jednoobwodowy i dwuobwodowy,
f) kabina:
- ogrzewana, wentylowana i posiadająca klimatyzację,
- wycieraczka szyby przedniej i tylnej,
- spryskiwacz szyby przedniej,
- regulacja kierownicy w pionie i poziomie,
- siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa,
- radio,
g) oświetlenie:
- dwa reflektory robocze przednie,
- dwa reflektory robocze tylne,
- lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na kabinie,
h) koła:
- ogumienie przednie min. 13,6 R24, felgi spawane,
- ogumienie tylne min. 16,9 R34, felgi spawane,
- obciążniki kół tylnych min. 250 kg,
2.2. Wymagania, jakie musi spełniać oferowana kosiarka bijakowa: - fabrycznie nowa, rok
produkcji nie starszy niż 2020 rok,
- tylno-boczna,
- szerokość robocza min. 1,4 m,
- średnica wału roboczego min. 150 mm,
- napęd z WOM min. 540 obr/min,
- ilość bijaków min. 14 szt,
- zakres cięcia w pionie min. 90°,
- zakres cięcia w skłonie min. 55°,
- wał odbioru mocy,
- waga min. 500 kg.
2.3. Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanych urządzeń tj. zaoferowana kosiarka
bijakowa musi być przystosowana do pracy z zaoferowanym ciągnikiem.
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Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup ciągnika wraz z osprzętem” tj.: zakup ciągnika i kosiarki
bijakowej wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego. 
2. Szczegółowy opis parametrów technicznych ciągnika oraz kosiarki bijakowej wymaganych 
przez Zamawiającego:
2.1. Wymagania, jakie musi spełniać oferowany ciągnik:
- fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020 rok,
a) silnik:
- pojemność silnika: min. 4000 cm3,
- moc znamionowa min. 96 KM,
- silnik czterocylindrowy turbodoładowany,
b) napęd:
- napęd 4x4 rozłączany,
- skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana,
- liczba biegów min. 12 przód, i 12 tył, 
- rewers zmiany kierunku jazdy przy kierownicy,
c) WOM:
- tylny WOM minimum 2 prędkości
d) układ hydrauliczny:
- min 2 sekcje hydrauliki zewnętrznej + wolny spływ oleju,
- podnośnik tylny o udźwigu min. 4000 kg, 
- przedni TUZ wraz z 1 parą wyjść hydrauliki zewnętrznej,
e) układ hamulcowy:
- hamulce robocze hydrauliczne tarczowe,
- hamulce postojowe mechaniczne,
- układ hamulcowy do przyczepy pneumatyczny jednoobwodowy i dwuobwodowy,
f) kabina:
- ogrzewana, wentylowana i posiadająca klimatyzację,
- wycieraczka szyby przedniej i tylnej,
- spryskiwacz szyby przedniej,
- siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa,
- radio,
g) oświetlenie:
- dwa reflektory robocze przednie,
- dwa reflektory robocze tylne,
- lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na kabinie,
h) koła:
- ogumienie przednie min. 13,6 R24, felgi spawane,
- ogumienie tylne min. 16,9 R34, felgi spawane,
- obciążniki kół tylnych min. 250 kg,
2.2. Wymagania, jakie musi spełniać oferowana kosiarka bijakowa: - fabrycznie nowa, rok
produkcji nie starszy niż 2020 rok,
- tylno-boczna,
- szerokość robocza min. 1,4 m,
- średnica wału roboczego min. 150 mm,
- napęd z WOM min. 540 obr/min,
- ilość bijaków min. 14 szt,
- zakres cięcia w pionie min. 90°,
- zakres cięcia w skłonie min. 55°,
- wał odbioru mocy,
- waga min. 500 kg.
2.3. Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanych urządzeń tj. zaoferowana kosiarka
bijakowa musi być przystosowana do pracy z zaoferowanym ciągnikiem.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00224329/01 z dnia 2021-10-07

2021-10-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zakup ciągnika wraz z osprzętem
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910870248
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: Szosa Ciechocińska 22
	1.4.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski
	1.4.3.) Kod pocztowy: 87-700
	1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
	1.4.7.) Numer telefonu: 542822745
	1.4.8.) Numer faksu: 542822745
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpodolion.rbip.mojregion.info
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00224329/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-07 14:37

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00201164/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



