
Myślibórz: Dostawa ci ągnika kołowego  

Numer ogłoszenia: 177181 - 2009; data zamieszczenia : 13.10.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7472021, faks 095 7473153. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa ciągnika kołowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2009) ciągnika kołowego z silnikiem spalinowym 

wysokopręŜnym spełniającym europejskie normy spalania, mogącego poruszać się po drogach 

publicznych , wyposaŜonego w tylni TUZ, z kabiną szczelną ogrzewaną zamkniętą, dwudrzwiową 

wyposaŜoną w klimatyzację. Parametry techniczne jakim musi odpowiadać sprzęt objęty przedmiotem 

zamówienia: Ciągnik fabrycznie nowy, bez przebiegu, rok produkcji - 2009 - silnik wysokopręŜny, 

czterocylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą - spełniający europejskie normy emisji spalin Euro III 

- moc nie mniej niŜ 80 KM wg DIN - napęd na obie osie - układ kierowniczy hydrostatyczny - skrzynia 

biegów 10/2, zsynchronizowana - WOM 540 obr./min - zaczep przesuwny - zatrzaski hakowe - udźwig TUZ 

min. 4000 kg - wydajność pompy 50-55 l/min. - obciąŜnik przód 200 kg - klimatyzacja - radioodtwarzacz 

CD+MP3 - lampa ostrzegawcza - kogut - siedzenie operatora z podłokietnikami i zagłówkiem, regulowane 

w górę-dół, przód- tył, z amortyzacją, regulacja do wagi operatora, dogodnie rozmieszczone elementy 

obsługi - siedzenie pasaŜera. 

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

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 45. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 

ust. 1 pkt 1-3 ustawy Posiadają uprawnienia do wykonania czynności objętej przedmiotem zamówienia, 

Posiadają doświadczenie w świadczeniu podobnych dostaw, wyraŜające się wykonaniem w okresie 3 lat 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy ciągnika kołowego o parametrach technicznych i 

wartości podobnych do przedmiotu zamówienia. Dysponują potencjałem technicznym lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

odo udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 

2 ustawy..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  - Oświadczenie o spełnieniu 

warunków art. 22 ust. 1-3 ustawy - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ustawy Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. - Potwierdzenie wykonanej co najmniej jednej dostawy ciągnika kołowego o parametrach 

i wartości podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie + dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie dostawy. 

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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w 

Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.10.2009 

godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu (Biuro Obsługi Interesanta - parter), ul. 

Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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