
Aleksandrów Kujawski: Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem na potrzeby Zarządu Dróg
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
Numer ogłoszenia: 36901 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w
Odolionie , ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 054 2822745, faks 054 2822745.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika z
oprzyrządowaniem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z
siedzibą w Odolionie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ciągnik musi
posiadać: - obciąŜniki przednie o wadze min. 450 kg - rok produkcji 2015 - napęd na cztery koła
( 4WD) most przedni z blokadą mechanizmu róŜnicowego - system zarządzania automatycznego
przedniego napędu i mechanizmów róŜnicowych - maksymalna prędkość min. 40km/h - kabina
dwudrzwiowa ogrzewana, wentylowana z klimatyzacją z drugim siedziskiem operatora oraz
układem amortyzacji mechanicznej - fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym -silnik
wysokopręŜny min.6 cylindrowy o pojemności max 6200 cm³ ,chłodzony cieczą - moc silnika od
140 KM - silnik spełniający wymogi normy Euro 4 - zbiornik paliwa min. 320 l - skrzynia
biegów - biegi pełzające , moŜliwość jazdy stabilnej z prędkością min. 350 m/h - układ
hydrauliczny o wydajności min.120 l/min - podnośnik tylny sterowany elektrohydraulicznie o
udźwigu min.9200 kg - WOM tylny zakres prędkości 1000,1000 E - zaczep tylny automatycznie
regulowany - rozdzielacz hydrauliczny min.8 drogowy z szybkozłączami i regulacją
mechaniczną przepływu oleju - układ hamulcowy, pneumatyczny jedno i dwuobwodowy -
ostrzegawcza lampa zespolona zamontowana na dachu z napisem SłuŜba Drogowa - masa
kompletnego ciągnika bez paliwa z układem pneumatycznym i amortyzacją kabiny min. 6100kg
- koła w rozmiarze: przód 540/65R24, tył 600/65/R38 - odległość od zamawiającego do
najbliŜszego punktu serwisowego max. 80 km 2) Oprzyrządowanie - wykaszarka łańcuchowa do
krzaków montowana do ciągnika. Parametry: - szerokość robocza od 1,5 - 1,6 mb - wyposaŜona
w łańcuch w klasie A, okrągły - moŜliwość ścinania gałęzi do 8 cm średnicy - moŜliwość pracy
w płaszczyźnie pionowej i poziomej - mocowanie na zaczep tylny, trzy punktowy ciągnika - wał
przekaźnika mocy przegubowo - teleskopowy - sterowanie z kabiny ciągnika.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.00.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach:
30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI



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

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania
ofert.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykaŜą, Ŝe wykonali w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy
związane z przedmiotem zamówienia. Za dostawę związaną z przedmiotem
zamówienia uznaje się dostawę ciągnika wraz z oprzyrządowaniem o wartości nie
mniejszej niŜ 300.000,00 zł brutto. Ocena spełniania wymienionego wyŜej
warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,na podstawie oświadczenia
dołączonego przez Wykonawcę do oferty .

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2-4

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2-4

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2-4

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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
naleŜy przedłoŜyć:

• 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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

• 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;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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;

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 - 80
• 2 - czas podjęcia czynności serwisowych - 5
• 3 - długość okresu gwarancji - 15

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zdp.aleksandrow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie Ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700
Aleksandrów Kuj..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s
w Odolionie Ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kuj..
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 24.04.2015.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
Powrót do główn




