
Ogłoszenie nr 510141915-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.  
Zakład Komunalny: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 552944-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Zakład Komunalny, Krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. Poznańska  2, 62-025  Kostrzyn, woj. 
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618178239, e-mail zakladkomunalny@o2.pl, faks 618 970 908.  
Adres strony internetowej (url): www.zkkostrzyn.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.4.1.2019/PN  
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 zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, rok produkcji 2019 o 
następujących parametrach: 1. Silnik 1.1 moc: 85 - 90 KM 1.2 z turbo doładowaniem 1.3 pojemność: 4000 - 4500 
cm3 1.4 4 cylindry 1.5 norma emisji spalin: co najmniej EURO Stage IIIB lub Stage IV lub Tier 4 lub równoważne 
3 1.6 pojemność zbiornika paliwa: min. 130 l 1.7 liczba zaworów 16 szt. 2. Układ hydrauliczny i trzypunktowy 
układ zawieszenia (TUZ) 2.1 udźwig maksymalny: min. 4000 kg 2.2 dwa siłowniki wspomagające udźwig 2.3 
wydajność pompy: min. 50 l/min 2.4 tylny TUZ: końcówki z szybkozłączami 2.5 zaczep transportowy górny z 
regulacją wysokości 2.6 tylny TUZ: sterowany mechanicznie 2.7 przedni TUZ + WOM 3. Układ napędowy 3.1 
prędkość transportowa: min. 30 km/h 3.2 skrzynia biegów/: mechaniczna, 12x12 w pełni zsynchronizowana 3.3 
sprzęgło suche 3.4 jedno i dwuobwodowy układ hamulców pneumatycznych przyczep 3.5 napęd na 4 koła 3.6 
felgi spawane Przód 340/85R24 Tył 420/85R34 4. Wał odbioru mocy (WOM) 4.1 prędkości WOM : 540/540E 5. 
Kabina operatora + oświetlenie 5.1 kabina z klimatyzacją 5.2 kabina z oknem dachowym 5.3 radio wraz z 
instalacją 5.4 2 osobowa (dodatkowe siedzenie pasażera) 5.5 fotel operatora: amortyzowany mechanicznie 5.6 
ogrzewanie 5.7 oświetlenie wewnętrzne 5.8 lusterka wsteczne zewnętrzne 5.9 światła drogowe 5.10 halogeny: 4 
przednie + 3 tylne 5.11 wycieraczka przedniej i tylnej szyby 5.12 dostęp do kabiny z obydwu stron 5.13 uchylne 
boczne szyby oraz szyba tylna 5.14 kabina zamykana osobnym kluczykiem 5.14 kolor ciągnika - czerwony 
6.Waga 6.1 masa własna: min. 3900 kg 7. Inne 7.1 Ciągnik rolniczy musi posiadać homologację i posiadać 
wszystkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie na terenie Polski. 7.2 Instruktaż obsługi dla pracowników 
Zamawiającego na miejscu, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, 7.3 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
gwarancji na dostarczony ciągnik rolniczy na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez Strony 
protokołu zdawczoodbiorczego. 7.4 Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny ( odległość do serwisu nie większa niż 30 km od bazy Zamawiającego tj. Przepompowni Ścieków, 
ul. Ignacewo 1A, 62-025 Kostrzyn, Lub Wykonawca świadczy usługi mobilne dla klientów, zapewnia dojazd, 
materiały eksploatacyjne oraz niezbędne narzędzia do przeprowadzenia napraw lub przeglądów ciągnika. 7.5 
Wykonawca dokona na swój koszt trzech przeglądów okresowych ciągnika rolniczego (zgodnie z instrukcją 
obsługi) 7.6 W okresie obowiązywania gwarancji wszystkie koszty napraw w tym dojazd, koszt materiałów i części 
zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi 
Wykonawca. 7.7 Maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu 
zgłoszenia do maks.24 godzin. 8. Odbiór przedmiotu umowy. 8.1 Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na 
własny koszt i we własnym zakresie do: Zakład Komunalny Przepompownia Główna Ul. Ignacewo 1A 62-025 
Kostrzyn 8.2 Z odbioru ciągnika zostanie sporządzony protokół odbioru, Oznaczenie według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 16000000-5 Maszyny rolnicze 16700000-2 Ciągniki UWAGI: Ilekroć w dokumentacji 
przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub 
urządzenia, należy przyjąć, ze za każdą nazwa jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane 
materiały, urządzenia itp. Będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi, iż opisane 
w dokumentacji. Zgodnie z treścią art.29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz.1986 ze 
zmianami) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się 
stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe 
urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a 
nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia 
równoważności leży po stronie Wykonawcy.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  



II.5) Główny Kod CPV: 16000000-5 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 161850.00 Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1 , w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: KUNERT Spółka Jawna ,Email wykonawcy: info@kunert.com.pl ,Adres pocztowy: Poladowo 
70 ,Kod pocztowy: 64-030 ,Miejscowość: Śmigiel ,Kraj/woj.: wielkopolskie  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH 
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 161850.00  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 161850.00  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 161850.00  
Waluta: PLN  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie 
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  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami.  
  
 


