
Czerwionka-Leszczyny: Dostawa fabrycznie nowego
samochodu ciężarowego typu wywrotka dla potrzeb

Zarządu Dróg i Służb Komunalnych 
w Czerwionce-Leszczynach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 269516 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. 

śląskie, tel. 0-32 42 77 543, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego typu wywrotka dla potrzeb Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3)  Określenie  przedmiotu  zamówienia: Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  fabrycznie  nowego

samochodu  ciężarowego  typu  wywrotka  dla  potrzeb  Zarządu  Dróg  i  Służb  Komunalnych  w  Czerwionce-

Leszczynach. Samochód ciężarowy typu wywrotka winien być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2015,

musi posiadać certyfikat zgodności z normami CE i być dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej.  Pojazd  musi  posiadać  niezbędne  dokumenty,  umożliwiające  jego  rejestrację  bezpośrednio  po

odbiorze przez Zamawiającego. W szczególności wymagane będzie świadectwo homologacji całego pojazdu

wraz z zabudową. Samochód ciężarowy powinien spełniać poniższe wymagania techniczne i parametry oraz

być wyposażony w podane niżej elementy: - układ napędowy 4x2, - DMC 18t, - Moc silnika min 250 kM ,

max 350 kM, - Silnik 6-cio cylindrowy, pojemność 6,5-8 litrów, - Skrzynia biegów manualna, - Norma emisji

spalin min. EURO 6, - rozmiar kół 22,5, - Pojemność zbiornika paliwa minimum 200 litrów, - Most napędowy

z przełożeniem bezpośrednim i  blokadą mechanizmu różnicowego,  -  Dwuobwodowy układ  hamulcowy,  -

Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów do napędu hydrauliki wywrotu, - Kierownica z lewej strony  



z regulowaną kolumną, -  Kabina dzienna krótka 3-osobowa,  dwumiejscowa ławka pasażerów, -  Zderzak

stalowy, - Rozstaw osi min. 4 100 mm, max. 4 400 mm, - Tempomat - Kolor kabiny - biały, podwozia - kolor

czarny lub szary, - Fotel kierowcy pneumatyczny, wszystkie fotele z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa, -

Gniazda 12V i 24V w kabinie, - Kabina wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio, - Sygnał

dźwiękowy biegu wstecznego, - Dwa podgrzewane lusterka wsteczne, dwa lusterka szerokokątne, lusterko

rampowe, lusterko przed szybą przednią - zgodnie z wymogami UE, - Szyba tylna w kabinie, - Ogrzewana

szyba przednia, - Szyby boczne sterowane elektrycznie, - Tachograf cyfrowy, - Zamek centralny z pilotem, -

Minimum jedno fabryczne zabezpieczenie, np. immobilizer,  -  Akumulatory min. 170 Ah, max. 190 Ah, -

Główny wyłącznik prądu na zewnątrz samochodu, - Nośność osi przedniej min. - 7 t, - Nośność osi tylnej

min. - 11 t, - Belka sygnalizacyjna - min. dwie lampy obrotowe - kolor światła żółty, - Podwozie wyposażone

w złącza elektryczne i hydrauliczne do sterowania i obsługi pługa, - Płyta czołowa umożliwiająca montaż

pługa  odśnieżającego,  -  Tylna  lampa  przeciwmgielna,  -  Samochód  powinien  posiadać  na  wyposażeniu:

apteczkę, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koła - 2 szt., kamizelkę odblaskową dla kierowcy, przewód

do pompowania kół, podnośnik hydrauliczny dostosowany do pojazdu, skrzynkę narzędziową z narzędziami,

koło  zapasowe,  -  Serwis  gwarancyjny  i  przeglądy  okresowe  w  okresie  gwarancji  mają  być  świadczone

w autoryzowanym serwisie Wykonawcy (ASO) oddalonym od siedziby Zamawiającego maksymalnie o 100,00

km, - Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił min. 24 miesięcy gwarancji na układ napędowy bez

ograniczeń dotyczących przebiegu pojazdu ciężarowego oraz min. 12 miesięcy gwarancji  na nadbudowę-

wywrotkę  samowyładowczą,  -  Instrukcja  obsługi  w  języku  polskim.  Nadbudowa  -  wywrotka

samowyładowcza,  winna  spełniać  niżej  wymienione  parametry  i  wymagania  techniczne:  -  Wywrotka

trójstronna, długość min. 4800 mm max. 5200, szerokość min. 2500 mm, max. 2600 mm, - Burty stalowe

zabezpieczone  antykorozyjnie  o  wysokości  min.  800  mm,  max.900  mm,  -  Podłoga  stalowa  z  blachy

o grubości min. 5 mm, - Burty boczne dzielone, demontowane wraz ze słupkami, otwierane w osi dolnej

i górnej, - Burta przednia stała, podwyższona z zabezpieczonym siatką otworem w miejscu tylnej szyby, -

Plandeka  rolowana  umieszczona  na  przedniej  burcie,-  Sterowanie  wywrotem  z  kabiny,  -  Burty  boczne

niedzielone  z  zawiasami  dolnymi,  -  Burta  tylna  z  zawiasami  górnymi  i  dolnymi,  demontowana wraz  ze

słupkami, zamki otwierane z kabiny, - Uchwyty do mocowania posypywarki - min. 4 szt. - zamontowane

w podłodze skrzyni ładunkowej, - Błotniki  na koła, - Stopnie ułatwiające wejście na skrzynię ładunkową,

-  Osłony świateł  tylnych  z  uchylną  kratą,-  Bariery  boczne  aluminiowe,  -  Światła  obrysowe odblaskowe,

-  Oklejenie  konturowe  taśmami  odblaskowymi,  -  Kolor  stalowy.  Zamawiające  dopuszcza  zaoferowanie

samochodu  ciężarowego  z  wywrotem  trójstronnym  o  parametrach  lepszych  od  wymagań  minimalnych

podanych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  sprawdzenia  stanu

technicznego  oraz  kontroli  sprawności  urządzeń  w  nim  zamontowanych  przed  podpisaniem  umowy.

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie

są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie, Wykonawca usunie wady

w  terminie  określonym przez  Zamawiającego  -  nie  później  niż  w  terminie  7  dni.  Miejsce  dostarczenia

przedmiotu zamówienia: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna



6,  44-238 Czerwionka-Leszczyny.  Termin  realizacji  zamówienia  :  do  dnia  20 grudnia  2015.  Wykonawca

zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia nie mniej niż 2 pracowników Zamawiającego, na własny

koszt w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się do rozruchu urządzenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.42.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WTC Sp. z o. o., Długołęka, ul. Polna 6, 55-095 Mirków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 265000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ

Cena wybranej oferty: 314658,60

Oferta z najniższą ceną: 314658,60 / Oferta z najwyższą ceną: 337973,25

Waluta: PLN .

Niniejsze  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  zostało  zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2015 r.


