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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 164147-2014 z dnia 2014-07-29 r. Og oszenie o zamówieniu - Rzeszów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ci

arowego typu wywrotka o

dopuszczalnej masie ca kowitej max 3 500 kg. 2.Parametry i dane techniczne, jakie musi posiada samochód
cy przedmiotem zamówienia: ...
Termin sk adania ofert: 2014-08-06

Rzeszów: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ci

arowego typu

wywrotka o dopuszczalnej masie ca kowitej max 3500 kg
Numer og oszenia: 274396 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer
og oszenia w BZP: 164147 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., al.
gen. W adys awa Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8613001, faks 017
8613003.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu
ci

arowego typu wywrotka o dopuszczalnej masie ca kowitej max 3500 kg.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego
samochodu ci

arowego typu wywrotka o dopuszczalnej masie ca kowitej max 3 500 kg. 2.Parametry i

dane techniczne, jakie musi posiada samochód b

cy przedmiotem zamówienia: Podwozie; 1)DMC

max. 3500 kg, 2)Silnik o mocy min. 90 kW, 3)Rodzaj paliwa: olej nap dowy, 4)Pojemno

silnika 2200 -

2500 cm3, 5)Norma emisji spalin min. Euro 5+, 6)Skrzynia biegów manualna - min 6 biegów do przodu,
7)Typ podwozia - dwuosiowy, 8)Rozstaw osi: 360 cm - 380 cm, 9)Nap dzana o tylna - ko a pojedyncze,
10)Most nap dowy przystosowany do jazdy miejskiej, 11)Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej, 12)
ugo

pojazdu: 630 cm - 650 cm, 13)Szeroko

pojazdu: 200 cm - 210 cm, 14)Wysoko

kabiny

pojazdu: max 220 cm, 15)Podwozie o konstrukcji ramowej, 16)Kabina za ogowa 7 - osobowa, 17)
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Regulowany fotel kierowcy w 3 p aszczyznach, 18)Ko o kierownicy z mo liwo ci regulacji po

enia,

19)Wspomaganie uk adu kierowniczego, 20)Podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewn trzne,
21)Przednie szyby sterowane elektrycznie, 22)Centralny zamek, 23)Immobiliser, 24)Klimatyzacja
manualna, 25) Radioodtwarzacz CD z Mp3, 26)Poduszka powietrzna kierowcy, 27)Szyby atermiczne
przyciemniane, 28) wiat a w czane zap onem do jazdy dziennej, 29)Zbiornik paliwa min. 70 l, 30)
Wyposa enie pojazdu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 31)Kolor kabiny: bia y lub pomara czowy,
32) Zawieszenie - resory paraboliczne, 33)Promie skr tu pojazdu pomi dzy kraw

nikami do 6500

mm, 34)Belka dachowa z lampami ostrzegawczymi i napisem MPGK - Rzeszów; 35)Norma ha asu
zewn trznego max 86 dB, 36)Systemy kontroli: ABS, ASR i ESP. Zabudowa; 1)Fabrycznie nowa
zabudowa typu wywrotka, tylno - zsypowa, 2)Rama po rednia stalowa cynkowana, 3)Pod oga stalowa
lakierowana, 4)Burty stalowe, lakierowane (kolor pomara czowy), otwierane (tylna i boczne), 5)Burty
uszczelnione do przewozu pad ych zwierz t, 6)Stela z plandek pomara czow , 7)Nap d wywrotu
elektryczno - hydrauliczny, sterowanie z kabiny, 8)D ugo

skrzyni adunkowej: 300 cm - 320 cm, 9)

Szeroko

skrzyni adunkowej: 200 cm - 210 cm, 10)Wysoko

Wysoko

od pod

burt skrzyni adunkowej: 40 cm, 11)

a do skrzyni adunkowej: 85 - 100 cm, 12)Wysoko

samochodu max: 240 cm, 13)

Hak holowniczy (3,5 t). Wymagania dodatkowe; 1)Dokumenty niezb dne do rejestracji pojazdu
dostarczone w dniu przekazania pojazdu. 2)Gwarancja na ca

wyrobu nie krótsza ni 24 miesi ce

bez limitu kilometrów. 3)Pojazd nie mo e wykazywa zu ycia energii powy ej 470 MJ (megad uli) na
100 km, winien odpowiada normie min. Euro 5+ w zakresie wymaga dotycz cych emisji
zanieczyszcze wg Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 10.05.2011 r. w/s innych ni cena
obowi zkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówie publicznych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559)..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 34.14.45.11-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
AUTO - MOTO - SERWIS Ziaja Grzegorz, Machowa 166, 39-220 Pilzno, kraj/woj. podkarpackie.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=274396&rok=20... 2014-08-19

Strona 3 z 3

IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I
NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 134070,00
Oferta z najni sz cen : 134070,00 / Oferta z najwy sz cen : 134070,00
Waluta: PLN.
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