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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 18371-2015 z dnia 2015-02-11 r. Og oszenie o zamówieniu - Rzeszów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa u ywanej zamiatarki chodnikowo - drogowej o dopuszczalnej masie ca kowitej max 4 500
kg. 2. Parametry i dane techniczne, jakie musi posiada zamiatarka b

ca przedmiotem zamówienia: 1) rok...

Termin sk adania ofert: 2015-02-19

Rzeszów: Dostawa u ywanej zamiatarki chodnikowo - drogowej
Numer og oszenia: 28879 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
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:
18371 - 2015r.
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 u ywanej zamiatarki chodnikowo - drogowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa u ywanej zamiatarki chodnikowo drogowej o dopuszczalnej masie ca kowitej max 4 500 kg. 2. Parametry i dane techniczne, jakie musi posiada zamiatarka
ca przedmiotem zamówienia: 1) rok produkcji: min 2011, 2) typ podwozia: dwuosiowy, 3) zamiatarka bez po cze
przegubowych mi dzy kabin a zbiornikiem na zmiotki, 4) uk ad kierowniczy hydrauliczny sterowania osi przedni , 5)
kierownica umieszczona po prawej stronie pojazdu, 6) d ugo

zamiatarki: 3800 - 4000 mm, 7) szeroko

zamiatarki: 1250 -

1350 mm, 8) wysoko : 1900 - 2000 mm, 9) rozstaw osi: 1650 - 1750 mm, 10) masa w asna max 2800 kg, 11) maksymalna
masa ca kowita nie wi ksza ni 4500 kg, 12) adowno
ciecz , 14) maksymalna pojemno

min 1700 kg, 13) silnik wysokopr

ny 4-cylindrowy, ch odzony

skokowa: do 3000 cm3, 15) norma silnika min. Euro 5, 16) moc silnika nie mniejsza ni

70 kW, 17) nap d hydrostatyczny, 18) hamulce hydrauliczne na wszystkie ko a, 19) hamulec r czny - awaryjny, 20)
pr dko

przejazdu max 40 km/h z mo liwo ci regulacji do 25 km/h, 21) pr dko

zamiatania 0 - 20 km/h, 22) promie

skr tu: 2700 - 2800 mm, 23) zbiornik paliwa: min. 60 l, 24) zbiornik oleju hydraulicznego: min 70 l, 25) dwie szczotki przed
przedni osi o rednicy 850 - 900 mm z mo liwo ci przesuni cia na boki o min 300 mm, 26) szeroko

zamiatania: 1400

- 2100 mm, 27) sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem szczotek, 28) regulacja docisku szczotek, 29) niezale ne
przesuwanie obu szczotek, 30) system zraszania na szczotkach talerzowych oraz ssawie, 31) o wietlenie szczotek,
wspomagaj ce prac przy s abym o wietleniu, 32) mo liwo
szczotka z mo liwo ci sterowania, 34) szeroko

regulacji obrotów szczotek od 0 do 150 obr./min, 33) trzecia

zamiatania z 3 szczotk : max 2700 mm, 35) zbiornik na wod z

materia u odpornego na korozj : 400 - 500 l, 36) ci nienie wody min 50 bar (10 litrów/min), 37) kontener na zmiotki
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ca kowicie wykonany ze stali nierdzewnej, 38) pojemno
hydraulicznie, 40) wysoko
mo liwo

u ytkowa kontenera 1,7 - 2 m3, 39) kontener otwierany

opró niania: 1350 - 1450 mm od pod

a, 41) k t pochy u kontenera: min 80 stopni, 42)

r cznego za adunku niepor cznych przedmiotów po obu stronach skrzyni adunkowej, 43) wydajno

ss ca: min

9000 m3/h, 44) wentylator ss cy umieszczony nad kontenerem, rednica min 600 mm nap dzany bezpo rednio silnikiem
hydraulicznym, 45) obroty silnika podczas zamiatania 1200 - 1700 obr/min, 46) mo liwo

podnoszenia/opuszczania

ssawy, 47) ssawa wykonana ze stali nierdzewnej szer. 700 - 800 mm, 48) otwieranie/zamykanie zas ony ssawy, 49)
rednica wewn trzna rury ssawnej min 200 mm, 50) kabina dwumiejscowa, d wi koszczelna z izolacj przeciw drganiom,
51) kabina wyposa ona w system ogrzewania, 52) fotel kierowcy amortyzowany z regulacj ustawienia po

enia, 53)

zestaw wska ników pomiarowych niezb dnych do monitorowania pracy zamiatarki, zamontowany w kokpicie, 54) minimum
2 lusterka wsteczne i 2 robocze, 55) wyposa enie dodatkowe: ga nica, apteczka, trójk t ostrzegawczy, ko o zapasowe,
klucz do kó oraz zestaw narz dzi, 56) instrukcja obs ugi w j zyku polskim, 57) katalog cz

ci zamiennych. Wymagania

dodatkowe: 1) Oferowana zamiatarka musi by sprawna technicznie i nadaj ca si do eksploatacji po pe nym przegl dzie
technicznym, 2) Gwarancja na ca

wyrobu nie krótsza ni 30 dni, 3) Wykonawca musi posiada punkt serwisowy na

terenie Polski.
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 34.14.44.31-8.

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: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Centrum Sprz tu Komunalnego HSTC Sp. z o.o., Motylewo 30, 66-450 Bogdaniec, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 186960,00
Oferta z najni sz cen : 186960,00 / Oferta z najwy sz cen : 186960,00
Waluta: PLN.
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