
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 379982-2012 z dnia 2012-10-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej zamiatarki drogowej elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem 

rolniczym wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012r., zgodnie ze szczegółowo opisanymi parametrami. ... 

Termin składania ofert: 2012-10-11  

 

Płońsk: Dostawa zamiatarki drogowej 

Numer ogłoszenia: 446486 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 

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: 379982 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, 

tel. , faks. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zamiatarki drogowej. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej 

zamiatarki drogowej elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym 

wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012r., zgodnie ze szczegółowo opisanymi parametrami. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMIATARKI ELEWATOROWEJ DOSTOSOWANEJ DO 

WSPÓŁPRACY Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM. 1. Zamiatarka jednoosiowa , dostosowana do 

maksymalnej prędkości transportowej 25 km/h. 2. Rama ocynkowana na resorach piórowych 3. 

Pojemność pojemnika na zmiotki - minimum 3 m3 4. Hydraulicznie wysuwane podpory 

zapewniające stabilność zamiatarki podczas opróżniania pojemnika na zmiotki 5. Opróżnianie 

pojemnika na zmiotki na bok, z podnoszeniem na wysokość nie mniejszą niż 2,0 m. 6. Hydrauliczny 

układ przestawiania dyszla, dający możliwość zamiatania asymetrycznego, z zabezpieczeniem 

transportowym, 7. Regulacja pionowa dyszla, 8. Pneumatyczny układ hamulcowy, 9. Ogumienie: 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=379982&rok=2012-10-03


215/75, R17,5 10. Ciężar własny - maksymalnie 3000 kg 11. Ciężar całkowity - maksymalnie 7500 

kg 12. Maksymalna długość bez dyszla - 3,5 m 13. Maksymalna długość z dyszlem - 4,7 m 14. 

Maksymalna szerokość bez szczotek bocznych - 2,0 m 15. Maksymalna szerokość ze szczotkami 

bocznymi - 2,5 m 16. Maksymalna wysokość - 2,1 m 17. Zasilanie - od instalacji elektrycznej 

ciągnika 12V 18. Transporter - szerokość minimalna 1,0 m, napędzany poprzez silnik hydrauliczny 

koła napędowego oraz dwa pasy klinowe 19. Pulpit sterujący - w kabinie pojazdu z możliwością 

zmiany siły docisku i obrotów obu szczotek, oraz kąta pochylenia bocznego szczotki prawej 20. 

Szczotki boczne - 2 szt., o średnicy nie mniejszej niż 1,2 m, napędzana silnikami hydraulicznymi 21. 

Szczotka walcowa - 1 szt., o długości nie mniejszej niż 1,1 m i średnicy nie mniejszej niż 0,75 m, 

napędzana silnikiem hydraulicznym 22. Szerokość zamiatania - od 2,3 m do 2,7 m 23. Zbiorniki 

wody - 2 szt. o pojemności minimalnej 500 l każdy (razem pojemność nie mniejsza niż 1000 l) 

wykonane z tworzyw sztucznych. 24. Pompa wodna - przeponowa o ciśnieniu minimalnym 10 bar i 

wydatki minimum 18l/min., napędzana hydraulicznie 25. Belka zraszająca - z minimum 8 dyszami, 

zamontowana na zamiatarce oraz oraz dodatkowa belka zraszająca zamontowana na pojeździe 26. 

Pompa hydrauliczna - zamontowana bezpośrednio na wałku odbioru mocy ciągnika 27. Sterowanie 

poszczególnymi funkcjami zamiatarki - z pulpitu sterującego umieszczonego w kabinie pojazdu 28. 

Układ hydrauliczny - wyposażony w filtr wysokiego ciśnienia 29. Parametry układu hydraulicznego: - 

wydatek minimum 70l/min. przy obrotach wałka odbioru mocy 375 obr./ min. - maksymalne ciśnienie 

pompy minimum 160 bar - pojemność zbiornika oleju hydraulicznego minimum 190 litrów 30. 

Agregat zamiatający - z systemem odciążania szczotki tylnej i regulowaną wysokością opuszczania 

szczotki prawej 31. Oznakowanie ostrzegawcze 32. Podpora dyszla z kołem 33. Zawór do 

spuszczania nadmiaru wody 34. Wlew do zbiornika wody - od góry 35. Oświetlenie robocze - z 

prawej i z lewej strony Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji 1. Na elementy 

mechaniczne - minimum 24 miesiące 2. Na powłokę lakierniczą - minimum 24 miesiące W ramach 

wynagrodzenia za przedmiot zamówienia Wykonawca zapewni przeszkolenie dwóch operatorów w 

zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia. CPV - 34.92.11.00.-0.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.11.00-0. 

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: 06.11.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o., ul. Skrajna 80A, 25-650 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121951,22 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 126825,00 

 Oferta z najniższą ceną: 126825,00 / Oferta z najwyższą ceną: 126825,00 

 Waluta: PLN. 

 

 


