
Ogłoszenie nr 510071563-N-2020 z dnia 27-04-2020 r.

Gmina Chrostkowo: Zakup ciągnika dla potrzeb Urzędu Gminy Chrostkowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530161-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chrostkowo, Krajowy numer identyfikacyjny 91086652500000, ul.   , 87-602 
Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 2870039 wew.44, e-mail
l.lazarowski@chrostkowo.pl, faks 542 870 039.
Adres strony internetowej (url): www.bip.chrostkowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup ciągnika dla potrzeb Urzędu Gminy Chrostkowo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Z.271.01.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na
potrzebę robót realizowanych przez Gminę Chrostkowo o następujących parametrach: 1)
Ciągnik fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, 2) Dostawa ciągnika
na adres Zamawiającego: Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo, 3) Silnik wysokoprężny 4
cylindrowy o mocy minimalnej 116 KM, 4) Silnik spełniający normy emisji spalin min. Euro 4,
5) Ogumienie przód o szer. min. 440 mm, ogumienie tył o szer. min. 540 mm, 6) Obciążniki kół
tylnych minimum 2 x 150 kg, 7) Tylny TUZ o udźwigu minimum 5 200 kg z EHR, 8) Przedni
TUZ o udźwigu minimum 2 000 kg z EHR, 9) Dodatkowy obciążnik na TUZ o wadze 600 KG,
10) Łącznik centralny/górny mechaniczny, 11) Skrzynia biegów minimum 16P/16T z funkcją
zmiany półbiegów pod obciążeniem oraz rewersem elektrohydraulicznym, 12) Napęd 4x4
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załączany elektrohydraulicznie, 13) Blokada przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego
załączana elektrohydraulicznie, 14) Przednia oś amortyzowana, 15) Tylny WOM minimum
540/1000 obr/min załączany elektrohydraulicznie, 16) Układ hydrauliczny: a) minimum 2 pary
wyjść z tyłu, b) minimum 2 pary wyjść z przodu na przednim TUZ’ie w celu zasilenia np.
zamiatarki drogowej, c) pompa hydrauliczna o wydatku min. 70 l/min (bez wspomagania). 17)
Zaczep górny transportowy automatyczny, 18) Zaczep dolny rolniczy (belka), 19) Układ
kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, 20) Kabina dwuosobowa z klimatyzacją i
ogrzewaniem oraz radiem, 21) Otwierana szyba tylna, 22) Fotel kierowcy pneumatyczny, 23)
Fotel pasażera musi spełniać minimum wymagania kreślone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 24) Rejestracja ciągnika na dwie osoby, 25) Układ
pneumatyczny 1-2 obwodowy dla sterowania hamulcami przyczepy, 26) Uchylna tylna szyba,
27) Lusterko wewnętrzne oraz lusterka zewnętrzne, 28) Wycieraczki elektryczne przedniej i
tylnej szyby, 29) Reflektory robocze minimum 2 x przód, 4 x tył, 30) Ciągnik wyposażony na
dachu kabiny w lampy sygnalizacyjne typu LED - belka oświetleniowa z napisem GMINA
CHROSTKOWO, 31) Tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający (trójkąt ostrzegawczy) i
gaśnica, 32) Minimum 2 zewnętrzne gniazda elektryczne 7-pin 12V: a) na tylnym TUZ, b) na
przednim TUZ. 33) Ciągnik musi być wyposażony w system nawigacji satelitarnej GPS
(minimalne elementy systemu GPS: chwilowe spalanie, średnie spalanie, stan pracy silnika,
lokalizacja w terenie). 2. Pozostałe wymagania dotyczące zamówienia: 1) Ciągnik musi być
przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nieogrzewanym, 2)
Okres gwarancji min. 12 miesięcy bez limitu przepracowanych motogodzin liczone od dnia
podpisania protokołu odbioru, 3) Bezpłatne naprawy gwarancyjne w miejscu garażowania
ciągnika (lub w miejscu wybranym przez wykonawcę - wówczas transport kosztem i staraniem
wykonawcy) w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku gdy termin
naprawy będzie dłuższy, wówczas wykonawca musi bezpłatnie zapewnić ciągnik zastępczy o
parametrach wyposażeniu nie gorszych jak wynikające z niniejszej SIWZ, 4) Bezpłatne
dostarczenie ciągnika do miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie Gminy
Chrostkowo wraz z przeszkoleniem dwóch operatorów w zakresie obsługi, konserwacji,
drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego pojazdu. Czas trwania szkolenia
minimum 5 godzin, 5) Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty:
świadectwo homologacji na terenie RP, gwarancje, instrukcję obsługi w języku polskim, katalog
części online, książkę serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie i dopuszczenie do
ruchu, 6) Ciągnik rolniczy musi odpowiadać aktualnie obowiązującym normom środowiskowym
oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 3. Mogące występować w
dokumentacji projektowej nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich
wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych tz. ofert, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 4. Równoważne produkty i urządzenia muszą
być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który
zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji,
będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane
decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując
jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego. 5. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części
zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć
podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w
załączniku nr 1 zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego
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wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału
podwykonawców. 3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracowników. 4) Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa określa wzór umowy –
załącznik nr 3.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 275000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne ROLSERWIS S.A.
Email wykonawcy: rolserwis@rolserwis.pl
Adres pocztowy: ul. Sierpecka 10
Kod pocztowy: 09-402
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 298890.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 298890.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298890.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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