
Ogłoszenie nr 365626 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Drużbice: Zakup posypywarki oraz rozdrabniacza do drewna w ramach zadania "Zakup nowego
ciągnika wraz osprzętem"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 346152 - 2016

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Drużbice, krajowy numer identyfikacyjny 59064808900000,
ul. Drużbice 77A  , 97403   Drużbice, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 044 6311078 (79), faks
446 311 259, e-mail ug@druzbice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup posypywarki oraz rozdrabniacza do drewna w ramach zadania "Zakup nowego ciągnika
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wraz osprzętem"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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 niniejszego zamówienia jest zakup posypywarki do piasku i soli zaczepianej do
ciągnika oraz rozdrabniacza do drewna zawieszanego do ciągnika w ramach zadania „Zakup
nowego ciągnika wraz z osprzętem”. 1)Wymagane parametry techniczne zamawianego sprzętu: -
posypywarka do piasku i soli zaczepiana do ciągnika – rok produkcji 2015 lub 2016, fabrycznie
nowa; 1. Maszyna musi współpracować z ciągnikiem, zaczepiana na dolny lub górny zaczep; 2.
Dopuszczalna masa całkowita – 3400-4000 kg; 3. Ładowność – 2500-3000 kg; 4. Pojemność
ładunkowa – min. 2m3; 5. Niezależny układ hydrauliczny; 6. Wymiary dł/szer/wys min. –
4700/1600/1500; 7. Rostaw kół - min. 1500 cm; 8. Szerokość rozsypywania w zakresie - 1600-3000
mm; 9. Przystosowana do instalacji hydraulicznej ciągnika o parametrach: - ciśnienie instalacji
hydraulicznej – 16 Mpa, - wydajność instalacji – 32l/min; 10. Ilość tarcz adaptera rozsypującego –
min. 2 szt.; 11. Napęd taśmowy mechanizmu podającego – silnik hydrauliczny; 12. Napęd tarcz
adaptera rozsypującego – silnik hydrauliczny; 13. Sterowanie prędkości posuwu taśmy podającej –
płynne; 14. Podwyższone zabezpieczenie antykorozyjne; 15. Wyposażona w sito skrzyni
ładunkowej z podporą serwisową; 16. Wyposażona w plandekę sznurowaną; 17. Instalacja
hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa; 18. Błotniki kół; 19. Hamulec postojowy; 20.
Podpora dyszla; 21. Instalacja elektryczna – 12v; 22. Oświetlenie drogowe; 23. Trójkąt
wyróżniający pojazdy wolno poruszające się; 24. Wyposażenie CE. - rozdrabniacz do drewna
zawieszany na ciągniku - rok produkcji 2015 lub 2016, fabrycznie nowy; 1. Maszyna musi
współpracować z ciągnikiem o mocy 50 -106 km; 2. Zaczepiany na tylny 3 punktowy TUZ; 3.
Napędzany WOM; 4. Obroty WOM – 540 5. Liczba noży tnących – min. 4 szt.; 6. Konstrukcja
umożliwiająca pracę w ciężkich warunkach; 7. Wymiary gardzieli – min. 160 x 280 mm; 8.
Wyposażony w bezpiecznik (wyłącznik bezpieczeństwa); 9. Sposób podawania – hydrauliczny; 10.
Grubość drewna i gałęzi, jaką rozdrabniacz jest w stanie rozdrobnić – min. 120 mm; 11. Rura
wyrzucająca zrębki regulowana w zakresie min. 0 -1200; 12. Maszyna musi być gotowa do
natychmiastowej pracy; 13. Regulacja wysuwania noży – płynna; 14. Wałek WOM; 15.
Wyposażenie CE. 2) Sprzęt musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go
do ruchu drogowego oraz jego eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi, karta
gwarancyjna w języku polskim); 3) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i
eksploatacji zakupionego sprzętu; 4) Gwarancja sprzętu – min. 18 miesięcy; 5) Przeglądy w okresie
gwarancji wliczone w cenę zakupu.

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

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144440-4
Dodatkowe kody CPV: 43312200-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT59040.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

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

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
P.H.U.P. AGROS-WROŃSCY Sp. z o. o.,  ,  ul. Częstochowska 3 98-337 Strzelce Wielkie, 
98-337,  Strzelce Wielkie,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 59040,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59040,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59040,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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
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Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

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