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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy , ul. Sportowa 7, 97-340 
Rozprza, woj. łódzkie, tel. 0-44 6158093, faks 0-44 6158093. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rozprza.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład BudŜetowy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego ciągnika 
rolniczego przystosowanego do prac komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Gminy w Rozprzy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest: Dostawa nowego ciągnika rolniczego przystosowanego do prac 
komunalnych oraz pierwsze uruchomienie u zamawiającego. Dane techniczne ciągnika 
rolniczego: Ciągnik rolniczy przystosowany do prac komunalnych spełniający aktualnie 
obowiązujące przepisy z zakresu ergonomii i BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Wymagania techniczne: - rok produkcji 2009 - rodzaj silnika-wysokopręŜny , chłodzony 
cieczą, - moc silnika-min. 80 - 85 kM - norma emisji spalin min EURO II - napęd na 4 koła, 
skrzynia synchroniczna 12/4 - WOM 540 -1000 - układ zawieszania maszyn i narzędzi - 
układ hydrauliki zewnętrznej z rozdzielaczem 3 sekcyjnym (1pływający) - podnośnik 
hydrauliczny - instalację pneumatyczną 2 + 1 - zaczep transportowy i zaczep rolniczy - kabinę 
bezpieczną ,wentylowaną i ogrzewaną - TUZ przedni - pomarańczowy kolor - hamulce mokre 
sterowane hydraulicznie - światło ostrzegawcze. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 



II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
dniach: 7. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy: a.Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (tj Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz nie 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy. b.Posiadają 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. c.Posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
d.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 
Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust.1, ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655 z 
późń. zm). 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie z urzędu 
skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających 
odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległości płatności lub 
wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.rozprza.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Gminy, 97-340 Rozprza, ul. Sportowa 7, pok. nr 1. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  06.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy, 97-340 
Rozprza, ul. Sportowa 7 pok. nr 1. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 


