
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w K o ł o b r z e g u

ul. Gryfitów 8. tal. 352 88 10
78-100 K O Ł O B R Z E G

ST.IV.272.21.2011 Kołobrzeg, dnia 28.09.2011 r.

Do
Wszystkich zainteresowanych
którzy pobrali SIWZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ i OGŁOSZENIA

Pot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego przez Powiat Kołobrzeski - Zarząd Dróg
Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8 na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: ciągnik
rolniczy do prac na drogach powiatowych Powiatu Kołobrzeskiego"

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 póz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmian w przedmiotowym postępowaniu
w następującym zakresie:

I. ZMIANA NR l W SIWZ

Zamawiający zmienia w Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapis
w okt 4 - „Opis przedmiotu zamówienia".
Zapis oo zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Rodzaj zamówienia - Dostawy
Wspólny słownik zamówień CPV:
16.70.00.00 - 2 ciągniki

Zamówienie obejmuje dostawę nowego sprzętu do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego rok produkcji 2011 (wersja drogowa) spełniającego
następujące parametry:
• winien posiadać wszystkie świadectwa homologacji niezbędne do zarejestrowania w wydziale

komunikacji;
• silnik o mocy znamionowej 79 - 90 KM;
• pojemność silnika 4500 - 5000 m3 (DIESEL);
• napęd na cztery koła 4x4;
• wydajność pompy hydraulicznej min 451/min;
• obroty WOM 540/1000;
• minimalny udźwig TUZ - 3000 kg;
• skrzynia biegów synchronizowana lub niesynchronizowana - prędkość transportowa do 40

km/h;
• instalacja pneumatyczna;
• wyjścia hydrauliczne;
• zaczep transportowy rolniczy;
• obciążniki przednie;
• most krzyżakowy;
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• ogumienie 360/70/R24 - 18.4 R34;
• kabina z ogrzewaniem;
• na wierzchu kabiny musi znajdować się lampa sygnalizacyjna koloru pomarańczowego.

1. Dostarczony fabrycznie nowy ciągnik rolniczy musi być sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji.
2. W dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć

wszystkie dokumenty do użytkowania ciągnika w szczególności: instrukcje obsługi, certyfikaty
zgodności CE, dokumenty gwarancyjne, świadectwo homologacji, katalog części zamiennych.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim.
4. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego ciągnika w dniu

dostarczenia, w razie konieczności również w czasie wykonywania prac.
5. Sprzęt musi spełniać obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Wykonawca na dostarczony fabrycznie nowy ciągnik rolniczy rok produkcji 2011 udzieli gwarancji na

okres minimum 18 miesięcy bez określenia limitu motogodzin. Okres gwarancji liczony będzie od daty
sporządzenia protokołu przekazania.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dojazdu serwisu do zakupionych urządzeń. W okresie
obowiązywania gwarancji - dojazd do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Serwis gwarancyjny
realizowany będzie na zasadach określonych w książce serwisowej przy zachowaniu max. 24
- godzinnego czasu reakcji na zgłoszenie awarii zakupionego ciągnika rolniczego i wyposażenia,
a usuniecie usterek w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku
możliwości usunięcia usterek w ciągu 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy do
czasu usunięcia usterek.

8. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wyspecjalizowany personel lub firmy
przez niego upoważnione oraz zapewni odpłatną wymianę części zamiennych przez okres minimum 10
- ciu lat od daty upływy gwarancji udzielonej na przedmiot umowy.

9. Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj. ul.
Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg na własny koszt zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie
transportu oraz dbałość przy załadunku i rozładunku.

II. ZMIANA NR l W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

Zamawiający zmienia w Ogłoszeniu o Zamówieniu zapis w okt 4 - „Opis przedmiotu
zamówienia".
Zaois DO zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Rodzaj zamówienia - Dostawy
Wspólny słownik zamówień CPV:
16.70.00.00 - 2 ciągniki

Zamówienie obejmuje dostawę nowego sprzętu do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego rok produkcji 2011 (wersja drogowa) spełniającego
następujące parametry:
• winien posiadać wszystkie świadectwa homologacji niezbędne do zarejestrowania w wydziale

komunikacji;
• silnik o mocy znamionowej 79 - 90 KM;
• pojemność silnika 4500 - 5000 m3 (DIESEL);
• napęd na cztery koła 4x4;
• wydajność pompy hydraulicznej min 451/min;
• obroty WOM 540/1000;
• minimalny udźwig TUZ - 3000 kg;
• skrzynia biegów synchronizowana lub niesynchronizowana - prędkość transportowa do 40

km/h;
• instalacja pneumatyczna;
• wyjścia hydrauliczne;
• zaczep transportowy rolniczy;
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• obciążniki przednie;
• most krzyżakowy;
• ogumienie 360/70/R24 - 18.4 R34;
• kabina z ogrzewaniem;
• na wierzchu kabiny musi znajdować się lampa sygnalizacyjna koloru pomarańczowego.

1. Dostarczony fabrycznie nowy ciągnik rolniczy musi być sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji.
2. W dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć

wszystkie dokumenty do użytkowania ciągnika w szczególności: instrukcje obsługi, certyfikaty
zgodności CE, dokumenty gwarancyjne, świadectwo homologacji, katalog części zamiennych.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim.
4. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego ciągnika w dniu

dostarczenia, w razie konieczności również w czasie wykonywania prac.
5. Sprzęt musi spełniać obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Wykonawca na dostarczony fabrycznie nowy ciągnik rolniczy rok produkcji 2011 udzieli gwarancji na

okres minimum 18 miesięcy bez określenia limitu motogodzin. Okres gwarancji liczony będzie od daty
sporządzenia protokołu przekazania.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dojazdu serwisu do zakupionych urządzeń. W okresie
obowiązywania gwarancji - dojazd do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Serwis gwarancyjny
realizowany będzie na zasadach określonych w książce serwisowej przy zachowaniu max. 24
- godzinnego czasu reakcji na zgłoszenie awarii zakupionego ciągnika rolniczego i wyposażenia,
a usuniecie usterek w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku
możliwości usunięcia usterek w ciągu 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy do
czasu usunięcia usterek.

8. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wyspecjalizowany personel lub firmy
przez niego upoważnione oraz zapewni odpłatną wymianę części zamiennych przez okres minimum 10
- ciu lat od daty upływy gwarancji udzielonej na przedmiot umowy.

9. Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj. ul.
Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg na własny koszt zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie
transportu oraz dbałość przy załadunku i rozładunku.

Wprowadzone modyfikacje są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR

Magdalena WKjbrówka
Kierownik zamawiającego
lub osobĄ upoważniona
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