
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 200262-2010 z dnia 2010-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - OŜarów 

PODWOZIE:Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2010,kolor kabiny, czysty biały, dopuszczalna masa 

całkowiat samochodu min 18 000kg, moc silnika- min 250 km, elektroniczna regulacja silnika EDC, kabina któtka 

3 miejscowa,lakierowana... 

Termin składania ofert: 2010-07-23  

OŜarów: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudow ą śmieciarki z 

tylnym załadunkiem  

Numer ogłoszenia: 239306 - 2010; data zamieszczenia : 05.08.2010 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 200262 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w OŜarowie, ul. Partyzantów 13, 

27-530 OŜarów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 8611 051, faks 0-15 8611 051. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Zakład BudŜetowy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z 

zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  PODWOZIE:Podwozie fabrycznie nowe,rok produkcji 2010, 

kolor kabiny-czysty biały, dopuszczalna masa całkowita samochodu min 18 000kg, moc silnika - min 250 

KM, elektroniczna regulacja silnika EDC, kabina krótka 3 miejscowa, lakierowana fabrycznie, klimatyzacja z 

automatyczną regulacją temperatury, centralny zamek, belka świetlna na dachu kabiny, układ anty - 

blokujący abs, przednie zawieszenie resorowane, kamera do obserwacji przestrzeni z tyłu pojazdu, monitor 

w kabinie ZABUDOWA: zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2010, pojemność skrzyni ładunkowej 

min. 16m3, masa przewoŜonych odpadów- min.6500kg, urządzenie załadowcze - hydraulicznetylne, 

przystosowane do załadunku pojemników znormalizowanych od 110 litrów do 1100 litrów, skrzynia 

ładunkowa oŜebrowana profilem zamkniętym, cykl sterowania ugniataniem - ręczny i półautomatyczny, 
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stopieńzgniotu odpadów nie mniejszy niŜ 1:5, pojemność kosza zasypowego - 2m3 dolna częśćkosza 

zasypowego wykonana ze stlai Hardox lub równowaŜnej, odwłok wykonany z blachy o podwyŜszonej 

wytrzymałości,kolor zabudowy - pomarańczowy DODATKOWE INFORMACJE: Wymagane dokumenty 

dostarczone wraz z pojazdem:ksiązka lub karta gwarancyjna,instrukcja w języku polskim, wymagane 

prawem dokumenty umoŜliwiające zarejestrowanie pojazdu, gwarancja: na przedmiot zamówienia 

wykonawca udziela min 12 miesiecy gwarancji, wykonawca powinien posiadać na terenie Polski własny 

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla nadbudowy i podwozia, dostawa na koszt wykonawcy do siedziby 

zamawiającego wraz ze szkoleniem kierowcy zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.14.45.11-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, 

projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich). 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  05.08.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa, ul. 

Okopowa 70/106, 91-850 Łódź, kraj/woj. łódzkie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 400000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I 

NAJWYśSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  433710,00 

Oferta z najni Ŝszą ceną: 433710,00 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 438000,00 

Waluta:  PLN. 
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