Ogłoszenie nr 2022/BZP 00301286/01 z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730973217
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Ludwika Waryńskiego 14
1.4.2.) Miejscowość: Wieruszów
1.4.3.) Kod pocztowy: 98-400
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
1.4.7.) Numer telefonu: 627836062
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzdwieruszow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdwieruszow.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi powiatowe
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301286/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-11 08:38

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00293916/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego: ciągnika rolniczego oraz kosiarki z ramieniem
hydraulicznym.
1. Wymagania dotyczące ciągnika rolniczego:
1) ciągnik musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych,
wyprodukowany 2022 roku, gotowy do użytku,
2) ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych,
3) okres gwarancji minimum 12 miesięcy,
4) masa całkowita ciągnika min. 6.500,0 kg, długość całkowita ciągnika min. 4.100,0 mm, szerokość ciągnika min. 1.800,0
mm, rozstaw osi min. 2.200,0 mm,
5) ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany o mocy znamionowej od 120 KM do 130
KM,
6) przedni TUZ – udźwig min. 1.500,0 kg,
7) tylni TUZ – udźwig min. 4.100,0 kg przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego,
8) norma emisji spalin - Stage V,
9) układ przeniesienia napędu: ciągnik wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną skrzynią biegów z rewersem
elektrohydraulicznym wraz z możliwością wysprzęglania, ilość biegów (do przodu/do tyłu) minimum 12/12, regulacja
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agresywności ruszania przód/tył, prędkość maksymalna min. 40 km/h. Sprzęgło: wielotarczowe mokre z niezależnym
sterowaniem sprzęgła WOM. Napęd na cztery koła 4x4 (4WD)
10) most napędowy tylny: z blokadą mechanizmu różnicowego, most napędowy przedni: ze zwolnicami planetarnymi
(opcjonalnie z blokadą mechaniczną),
11) wał odbioru mocy (WOM) Ciągnik wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub
elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 na minutę,
12) hydraulika: ciągnik wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją: siłową, pozycyjną,
szybkości opuszczania. Rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączy). Wydatek pompy min. 56 l/min.
Instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa,
13) Sterowanie: Układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem hydraulicznym.
Układ hamulcowy: hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec
postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,
14) Kabina: Kabina sześciosłupkowa przeszklona wyposażona w: uchylne okna boczne; komfortowy fotel kierowcy z
zawieszeniem amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; ogrzewanie,
klimatyzacja, wentylacja; radio; wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; regulowane lusterka;
urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu kabiny,
15) Koła, opony zaczepy. Ciągnik wyposażony w: koła przednie (regulowane) o minimalnej wielkości: 13,6 R24; koła tylne
(regulowane) o minimalnej wielkości: 16,9 R34, zaczep transportowy automatyczny regulowany wysokościowo, zaczep
dolny typu belka,
16) Ciągnik wyposażony w: zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów; sprężarka pneumatyczna.
17) Dokumentacja ciągnika w języku polskim:
1) DTR z instrukcją obsługi,
2) homologacja /dopuszczenie ciągnika do ruchu,
3) książka serwisowa,
4) dokumenty gwarancyjne.
18) Okres gwarancji min 12 m-cy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru.
2. Wymagania dotyczące kosiarki z ramieniem hydraulicznym
1) kosiarka i ramię hydrauliczne fabrycznie nowe,
2) ramię hydrauliczne z płytą montażową o wymiarach 31x43 cm, montowane na 4 śruby,
3) zasięg pracy od 6,2 do 7,7 m
4) szerokość głowicy koszącej min. 1 m,
5) hydrauliczny napęd i sterowanie,
6) sterowanie za pomocą joysticka,
7) wymagana kompatybilność z głowicami roboczymi firmy FERRI, którymi dysponuje zamawiający,
8) Gwarancja min. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego: ciągnika rolniczego oraz kosiarki z ramieniem
hydraulicznym.
1. Wymagania dotyczące ciągnika rolniczego:
1) ciągnik musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych,
wyprodukowany 2022 roku, gotowy do użytku,
2) ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych,
3) okres gwarancji minimum 12 miesięcy,
4) masa całkowita ciągnika min. 6.500,0 kg, długość całkowita ciągnika min. 4.100,0 mm, szerokość ciągnika min. 1.800,0
mm, rozstaw osi min. 2.200,0 mm,
5) ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany o mocy znamionowej od 120 KM do 130
KM,
6) przedni TUZ – udźwig min. 1.500,0 kg,
7) tylni TUZ – udźwig min. 4.100,0 kg przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego,
8) norma emisji spalin - Stage V,
9) układ przeniesienia napędu: ciągnik wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną skrzynią biegów z rewersem
elektrohydraulicznym wraz z możliwością wysprzęglania, ilość biegów (do przodu/do tyłu) minimum 12/12, regulacja
agresywności ruszania przód/tył, prędkość maksymalna min. 40 km/h. Sprzęgło: wielotarczowe mokre z niezależnym
sterowaniem sprzęgła WOM. Napęd na cztery koła 4x4 (4WD)
10) most napędowy tylny: z blokadą mechanizmu różnicowego, most napędowy przedni: ze zwolnicami planetarnymi
(opcjonalnie z blokadą mechaniczną),
11) wał odbioru mocy (WOM) Ciągnik wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub
elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 na minutę,
12) hydraulika: ciągnik wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją: siłową, pozycyjną,
szybkości opuszczania. Rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączy). Wydatek pompy min. 56 l/min.
Instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa,
13) Sterowanie: Układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem hydraulicznym.
Układ hamulcowy: hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec
postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,
14) Kabina: Kabina sześciosłupkowa przeszklona wyposażona w: uchylne okna boczne; komfortowy fotel kierowcy z
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zawieszeniem amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; ogrzewanie,
klimatyzacja, wentylacja; radio; wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; regulowane lusterka;
urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu kabiny,
15) Koła, opony zaczepy. Ciągnik wyposażony w: koła przednie (regulowane) o minimalnej wielkości: 13,6 R24; koła tylne
(regulowane) o minimalnej wielkości: 16,9 R34, zaczep transportowy automatyczny regulowany wysokościowo, zaczep
dolny typu belka,
16) Ciągnik wyposażony w: zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów; sprężarka pneumatyczna.
17) Dokumentacja ciągnika w języku polskim:
1) DTR z instrukcją obsługi,
2) homologacja /dopuszczenie ciągnika do ruchu,
3) książka serwisowa,
4) dokumenty gwarancyjne.
18) Okres gwarancji min 12 m-cy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru.
2. Wymagania dotyczące kosiarki z ramieniem hydraulicznym
1) kosiarka i ramię hydrauliczne fabrycznie nowe,
2) ramię hydrauliczne z płytą montażową o wymiarach 31x34 cm, montowane na 4 śruby,
3) zasięg pracy od 6,2 do 7,5 m
4) szerokość głowicy koszącej min. 1 m,
5) hydrauliczny napęd i sterowanie,
6) sterowanie za pomocą joysticka,
7) wymagana kompatybilność z głowicami roboczymi firmy FERRI, którymi dysponuje zamawiający,
8) Gwarancja min. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-08-17 11:00
Po zmianie:
2022-08-19 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-08-17 11:30
Po zmianie:
2022-08-19 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-09-15
Po zmianie:
2022-09-17
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