ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kołobrzegu
ul. Gryfltów 8, tal. 352 88 10
78-100 K O Ł O B R Z E G

ST.IV.272.25.2011

Kołobrzeg, dnia 09.12.2011 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 na zadanie pn.: „Dostawa używanej zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu
ciężarowego"

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 ".
Zaois oo zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
Rodzaj zamówienia - Dostawy
Wspólny słownik zamówień CPV:
34.92.11.00 - O- zamiatarki drogowe
Przedmiotem zamówienia jest:
• dostawa używanej zamiatarki drogowej szt. l
WYMAGANE PARAMETRY ZAMIATARKI:
I. PODWOZIE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

rok produkcji 2003 lub młodszy;
dopuszczalna masa całkowita pojazdu 15 000 - 18 000 kg;
przebieg nie więcej niż 120 tyś. km;
dwuosiowe, tylna oś wyposażona w koła bliźniacze, zużycie opon maksymalnie 30%;
silnik wysokoprężny o mocy 150 - 220 KM o konstrukcji zgodnej z europejskimi wymogami dotyczącymi emisji
spalin;
układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym;
skrzynia biegów manualna z biegiem pełzającym lub automatyczna;
zawieszenie przód na resorach piórowych, tylne pneumatyczne lub piórowe;
pionowy układ wydechowy;
układ hamulcowy z dwoma niezależnymi obwodami przód i tył;
układ elektryczny o napięciu 24V utrzymywany z 2 akumulatorów;
kabina dwudrzwiowa, dwumiejscowa, ogrzewana, fotel kierowcy z pneumatyczną regulacją;
lewostronny lub prawostronny układ kierowniczy;
pojazd winien być dopuszczony do ruchu drogowego i spełniać obowiązujące w tym zakresie przepisy lub
posiadać kompletne dokumenty do złożenia wniosku o dopuszczenie do ruchu;
prędkość przejazdowa minimum 50 km/h;
sygnalizator cofania;
koło zapasowe, podnośnik hydrauliczny, klucz do kół;
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II. ZABUDOWA:
1) rok produkcji 2003 lub młodszy;
2) zabudowa pojazdu jednolita o pojemności zbiornika na zmiotki 5.5 - 6.5 m3;
3) napęd wszystkich podzespołów nadbudowy zamiatarki poprzez nadbudowany wysokoprężny silnik o mocy
minimum 60 KW;
4) czas pracy zabudowy nie więcej niż do 8 000 motogodzin;
5) zbiornik wody o pojemności minimum l 000 l zabezpieczony w całości ze stali nierdzewnej lub ze stali
zabezpieczonej galwanicznie, spawany szczelnie;
6) zamiatanie prawym i lewym agregatem oraz szczotką walcową jednocześnie;
7) szczotki talerzowe lewa i prawa o średnicy minimum 550 mm, szczotka walcowa o długości minimum l 300 mm
umieszczona przed wózkami zasysającymi;
8) dysze ssawne wykonane ze stopów lekkich;
9) napęd szczotek hydrauliczny;
10) dysze wysokiego ciśnienia wody pod przednim zderzakiem oraz przy szczotkach talerzowych;
11) system sterowania z kabiny kierowcy prędkością obrotową szczotek, pozycją i dociskiem;
12) nowe szczotki zamiatające;
13) system umożliwiający automatyczne schowanie się szczotek bocznych pod podwozie w przypadku napotkania
przeszkody;
14) pompa wysokiego ciśnienia wody;
15) wąż ruchomy o średnicy minimum 150 mm do zbierania liści umieszczony na dachu lub tylniej klapie zabudowy;
16) myjka wysokociśnieniowa z lancą i wężem o długości 10 mb - parametr wystarczający;
17) regulacja siły ssania musi być niezależna od prędkości jazdy;
18) zbiornik na zmiotki nie musi być wykonany w całości ze stali nierdzewnej;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość oględzin pojazdu przed wyborem oferty.
Pojazd powinien posiadać światła ostrzegawcze z tyłu i z przodu.
Gwarancja na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru).
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do
siedziby Zamawiającego oraz dokona wstępnego instruktarzu dostarczonego sprzętu.
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100
Kołobrzeg.
Wykonawca zawiadomi Zmawiającego o terminie dostawy najpóźniej 2 dni przed tym terminem.
Wykonawca zapewni szkolenie obsługi u Zamawiającego w dniu przekazania.
W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim.
Obiór sprzętu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gryfitów 8 i obejmie sprawdzenie kompletności
i funkcjonalności zamiatarki.
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 zamiatarki
drogowej.
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 okt II.1.3) - „Określenie przedmiotu oraz
wielkości lub zakresu zamówienia"
Zapis DO zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem zamówienia jest:
• dostawa używanej zamiatarki drogowej szt. l
WYMAGANE PARAMETRY ZAMIATARKI:
I.

PODWOZIE
1) rok produkcji 2003 lub młodszy;
2) dopuszczalna masa całkowita pojazdu 15 000 - 18 000 kg;
3) przebieg nie więcej niż 120 tyś. km;
4) dwuosiowe, tylna oś wyposażona w koła bliźniacze, zużycie opon maksymalnie 30%;
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5) silnik wysokoprężny o mocy 150 - 220 KM o konstrukcji zgodnej z europejskimi wymogami dotyczącymi emisji
spalin;
6) układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym;
7) skrzynia biegów manualna z biegiem pełzającym lub automatyczna;
8) zawieszenie przód na resorach piórowych, tylne pneumatyczne lub piórowe;
9) pionowy układ wydechowy;
10) układ hamulcowy z dwoma niezależnymi obwodami przód i tył;
11) układ elektryczny o napięciu 24V utrzymywany z 2 akumulatorów;
12) kabina dwudrzwiowa, dwumiejscowa, ogrzewana, fotel kierowcy z pneumatyczną regulacją;
13) lewostronny lub prawostronny układ kierowniczy;
14) pojazd winien być dopuszczony do ruchu drogowego i spełniać obowiązujące w tym zakresie przepisy lub
posiadać kompletne dokumenty do złożenia wniosku o dopuszczenie do ruchu;
15) prędkość przejazdowa minimum 50 km/h;
16) sygnalizator cofania;
17) koło zapasowe, podnośnik hydrauliczny, klucz do kół;
II. ZABUDOWA:

1) rok produkcji 2003 lub młodszy;
2) zabudowa pojazdu jednolita o pojemności zbiornika na zmiotki 5.5 - 6.5 m3;
3) napęd wszystkich podzespołów nadbudowy zamiatarki poprzez nadbudowany wysokoprężny silnik o mocy
minimum 60 KW;
4) czas pracy zabudowy nie więcej niż do 8 000 motogodzin;
5) zbiornik wody o pojemności minimum l 000 l zabezpieczony w całości ze stali nierdzewnej lub ze stali
zabezpieczonej galwanicznie, spawany szczelnie;
6) zamiatanie prawym i lewym agregatem oraz szczotką walcową jednocześnie;
7) szczotki talerzowe lewa i prawa o średnicy minimum 550 mm, szczotka walcowa o długości minimum l 300 mm
umieszczona przed wózkami zasysającymi;
8) dysze ssawne wykonane ze stopów lekkich;
9) napęd szczotek hydrauliczny;
10) dysze wysokiego ciśnienia wody pod przednim zderzakiem oraz przy szczotkach talerzowych;
11) system sterowania z kabiny kierowcy prędkością obrotową szczotek, pozycją i dociskiem;
12) nowe szczotki zamiatające;
13) system umożliwiający automatyczne schowanie się szczotek bocznych pod podwozie w przypadku napotkania
przeszkody;
14) pompa wysokiego ciśnienia wody;
15) wąż ruchomy o średnicy minimum 150 mm do zbierania liści umieszczony na dachu lub tylniej klapie zabudowy;
16) myjka wysokociśnieniowa z lancą i wężem o długości 10 mb - parametr wystarczający;
17) regulacja siły ssania musi być niezależna od prędkości jazdy;
18) zbiornik na zmiotki nie musi być wykonany w całości ze stali nierdzewnej;

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

Kierownik zamawiającego
lub osoba upoważniona
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