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Ogłoszenie nr 510138605-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej: Zakup ciągnika rolniczego wraz z niezbędnym
osprzętem
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: 562493-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540124286-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Krajowy numer identyfikacyjny 23088182100000, ul.
ul. Turystyczna 2, 58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
757 172 356, e-mail zamowienia@mzgk-szklarskaporeba.pl, faks 757 172 356.
Adres strony internetowej (url): www.mzgk-szklarskaporeba.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup ciągnika rolniczego wraz z niezbędnym osprzętem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/PN/MZGK/2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego i
serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z niezbędnym osprzętem. Wymagania, jakie
musi spełniać oferowany ciągnik:1)Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub
2019. 2)Termin dostawy maksymalnie do 30.09.2019r. 3)Dostawa do siedziby Zamawiającego:
ul. Turystyczna 2, 58-580 Szklarska Poręba. 4)Homologacja końcowa europejska lub dokument
równoważny. 5)Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. 6)Instrukcja
obsługi w języku polskim. 7)Szkolenie pracowników z obsługi ciągnika i osprzętu w miejscu
dostawy. Wykonawca w dniu dostawy przeszkoli wskazane przez Zamawiającego osoby, w
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zakresie obsługi,konserwacji, drobnych napraw, przeglądów dostarczonego pojazdu wraz z
osprzętem. 8)Informacje ogólne:Silnik wysokoprężny o mocy min. 114 KM, Liczba cylindrów 4,
Pojemność min. 3600 cm3,Silnik spełniający normy emisji spalin: STAGE IV, Napęd 4x4,
Blokady mechanizmów różnicowych, Hamulce przedniej i tylnej osi, Biegi pełzające, Prędkość
max. 40 km/h, Pneumatyka 2+1 – obwodowa,obroty tylnego WOM-u min. 540/540 Eco, Przedni
WOM 1000 obr/min, Kabina homologowana na 2 osoby z klimatyzacją, Fotel operatora
pneumatycznie amortyzowany + fotel pasażera, Rama zaczepu z regulacją wysokości,
Automatyczny zaczep transportowy, PRZEDNI TUZ kat. II z dociskiem hydraulicznym i
amortyzacją, 4 pary wyjść hydraulicznych (3 tylne, 1 przednie), Kolor ostrzegawczy tj. żółty lub
pomarańczowy, Wyposażenie: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, błotniki kół przednich i tylnych.
Osprzęt do ciągnika:1)Przedni ładowacz:Instalacja 3- sekcyjna, Sterowany joystickiem, Udźwig
min. 1600 kg, Wysokość załadunkowa min. 3500 mm, Amortyzator hydrauliczny, Łyżka o
szerokości od 2,1 do 2,3 m. 2)Pług komunalny:Szerokość robocza na wprost 2,8 m, 4 –
pozycyjny, Lemiesz gumowy,Oświetlenie, Układ zawieszenia kopiujący teren, amortyzacja.
Wymagania gwarancyjne i serwisowe:1)Oferowany przez Wykonawcę ciągnik powinien być w
pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w
szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne
do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i
instrukcję obsługi w języku polskim. 2)Ciągnik przeznaczony będzie do prac związanych z
utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Szklarska Poręba. Głównie koszenie poboczy,
remont cząstkowych nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg. 3)Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik i osprzęt na okres wskazany w ofercie liczony
od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru. W okresie gwarancji wszystkie
koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i
części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca. 4)Podjęcie
naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie
wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych. 5)Czas usunięcia usterki – 48 godzin, nie wliczając
czasu w dni ustawowo wolne. 6)Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej
rozpoczęcia. 7)Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na
koszt Wykonawcy. 8)Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania, przeglądów
pojazdu w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego. 9)Przed złożeniem oferty
Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem
zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje
potrzebne do sporządzenia oferty. 10)Okres gwarancji: a)ciągnik rolniczy min. 24
miesiące,b)przedni ładowacz min. 12 miesięcy, c)pług komunalny min. 12 miesięcy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV: 34390000-7

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 227000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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: AMBROŻY Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 21
Kod pocztowy: 56-420
Miejscowość: Bierutów
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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 279210.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 279210.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344400.00
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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