ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kołobrzegu
ul. Gryfltdw 8, tel. 352 88 10
78-100 K O Ł O B R Z E G
ST.IV.272.23.2011

Kołobrzeg, dnia 02.11.2011 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 do zimowego utrzymania dróg w postaci posypywarki oraz pługa
odśnieżnego lemieszowego"
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 pkt 4 - „Opis
przedmiotu zamówienia".
Zapis DO zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
Rodzaj zamówienia - Dostawy
Wspólny słownik zamówień CPV:
34.92.10.00-9 - sprzęt do konserwacji dróg;
43.31.31.00-1 - pługi odśnieżające lemieszowe.
Przedmiotem zamówienia jest:
• dostawa l sztuki fabrycznie nowej posypywarki piasku i soli, rok produkcji 2011;
• dostawa l sztuki przedniego pługa samochodowego (lemieszowego) do odśnieżania dróg, ulic itp., rok produkcji
2011.
WYMAGANE PARAMETRY POSYPYWARKI:
• posypywarka piasku i soli - rok produkcji 2011;
• zaciagnikowa, jednoosiowa;
• dopuszczalna masa całkowita nie więcej niż 3500 kg;
• ładowność 2400 - 2600 kg;
• masa własna 900 - 1000 kg;
• szerokość taśmy 700 - 800 mm - napęd: silniki hydrauliczne z płynnym sterowaniem prędkości posuwu taśmy
zaworem;
• 2 tarcze adaptera rozsypującego - napęd silniki hydrauliczne;
• skrzynia ładunkowa o powierzchni zasypowej 3,5 - 4,0 m2 z sitem z podporą;
• rozstaw kół nie więcej niż 1500 mm;
• wymiary całkowite posypywarki - długość nie więcej niż 5000 mm, szerokość nie więcej niż 1800 mm;
• szerokość rozsypywania 1500 - 3000 mm;
• instalacja hamulcowa pneumatyczna z ręczną regulacją siły hamowania i postojowym hamulcem ręcznym;
• minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 33 kW;
• kolor posypywarki - pomarańczowy;
• koło zapasowe.
WYMAGANE PARAMETRY PŁUGA:
• pług - rok produkcji 2011;
• zasilanie i sterowanie elektrohydrauliczne do nośnika o ładowności do 6 T wyposażonego w płytę komunalną do
mocowania pługa;
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zasilanie i sterowanie elektrohydrauliczne 24 V z położeniem pływającym i dociskiem, z funkcją sterowania z kabiny
pojazdu;
okładnica z tworzywa sztucznego na ramie stalowej z ustawieniem kąta pracy w lewo i w prawo, regulowana
siłownikami hydraulicznymi;
lemiesze elastyczne gumowe, uchylne, podparte sprężynami stalowymi o regulowanym napięciu z amortyzacją wraz
z kółkami podporowym oraz postojowymi podporami;
masa pługa od 350 kg do 430 kg;
szerokość robocza przy lemieszach gumowych 2100 - 2700 mm;
wysokość robocza 870 -920 mm;
szerokość pługa przy ustawieniu na wprost 2650 - 2700 mm, wysokość 950 - 990 mm;
wyposażenie: gniazdo wysokoprądowe, oświetlenie nad okładnica;
kolor pługa - pomarańczowy.

1. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia tj. posypywarka oraz pług odśnieżny udzieli co najmniej 12
miesięcy gwarancji.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do siedziby
Zamawiającego oraz dokona wstępnego instruktarzu dostarczonego sprzętu.
3. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100
Kołobrzeg.
4. Wykonawca zawiadomi Zmawiającego o terminie dostawy najpóźniej 2 dni przed tym terminem.
5. Wykonawca zapewni szkolenie obsługi u Zamawiającego w dniu przekazania.
6. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim.
7. W dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie
dokumenty do użytkowania sprzętu w szczególności: instrukcje obsługi, certyfikaty zgodności CE, dokumenty
gwarancyjne.
8. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni usunięcie awarii, usterki, wady w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej
zgłoszenia, wykonane u zamawiającego, a w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa ze względu na brak
warunków technicznych, Wykonawca dokona naprawy we własnym serwisie ponosząc koszty transportu posypywarki
bądź pługa.
9. Przekazanie urządzeń będących przedmiotem zamówienia odbędzie się protokolarnie.
Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do dostawy i gwarancji zawarto
w załączniku nr 3.1 Warunki umowy, która to stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
II.

ZMIANA NR l W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

Zamawiający zmienia w Ogłoszeniu o Zamówieniu zapis w ukt 11.1.3} - „Określenie przedmiotu oraz
wielkości lub zakresu zamówienia"
Zapis DO zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem zamówienia jest:
• dostawa l sztuki fabrycznie nowej posypywarki piasku i soli, rok produkcji 2011;
• dostawa l sztuki przedniego pługa samochodowego (lemieszowego) do odśnieżania dróg, ulic itp., rok produkcji 2011.
WYMAGANE PARAMETRY POSYPYWARKI:
• posypywarka piasku i soli - rok produkcji 2011;
• zaciagnikowa, jednoosiowa;
• dopuszczalna masa całkowita nie więcej niż 3500 kg;
• ładowność 2400 - 2600 kg;
• masa własna 900 - 1000 kg;
• szerokość taśmy 700 - 800 mm - napęd: silniki hydrauliczne z płynnym sterowaniem prędkości posuwu taśmy
zaworem;
• 2 tarcze adaptera rozsypującego - napęd silniki hydrauliczne;
• skrzynia ładunkowa o powierzchni zasypowej 3,5 - 4,0 m2 z sitem z podporą;
• rozstaw kół nie więcej niż 1500 mm;
• wymiary całkowite posypywarki - długość nie więcej niż 5000 mm, szerokość nie więcej niż 1800 mm;
• szerokość rozsypywania 1500 - 3000 mm;
• instalacja hamulcowa pneumatyczna z ręczną regulacją siły hamowania i postojowym hamulcem ręcznym;
• minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 33 kW;
• kolor posypywarki - pomarańczowy;
• koło zapasowe.
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WYMAGANE PARAMETRY PŁUGA:
• pług - rok produkcji 2011;
• zasilanie i sterowanie elektrohydrauliczne do nośnika o ładowności do 6 T wyposażonego w płytę komunalną do
mocowania pługa;
« zasilanie i sterowanie elektrohydrauliczne 24 V z położeniem pływającym i dociskiem, z funkcją sterowania
z kabiny pojazdu;
• okładnica z tworzywa sztucznego na ramie stalowej z ustawieniem kąta pracy w lewo i w prawo, regulowana
siłownikami hydraulicznymi;
• lemiesze elastyczne gumowe, uchylne, podparte sprężynami stalowymi o regulowanym napięciu z amortyzacją wraz
z kółkami podporowym oraz postojowymi podporami;
• masa pługa od 350 kg do 430 kg;
• szerokość robocza przy lemieszach gumowych 2100 - 2700 mm;
• wysokość robocza 870 -920 mm;
• szerokość pługa przy ustawieniu na wprost 2650 - 2700 mm, wysokość 950 - 990 mm;
• wyposażenie: gniazdo wysokoprądowe, oświetlenie nad okładnica;
• kolor pługa - pomarańczowy.

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.

Kiero w n i/{żarn a wiają cego
lub osoba~vpoważniona
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