
                                                                                                Zebrzydowice, dnia 10.05.2021 r. 
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GZWiK- P 2/2021 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
 

 Gmina Zebrzydowice – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. ks. 

A Janusza 6 tel. 0-32 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  

o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: 

 

„Dostawa ciągnika” 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika z dostawą na adres Kończyce Małe ul. Korczaka. 

Ciągnik fabrycznie nowy, bezwypadkowy, rok produkcji maks. 2018, max 50 mh. 

W zakresie dostawy jest podstawowe przeszkolenie kierowcy. 

Gwarancja: 3 lata. 

 

Wymagane minimalne dane techniczne: 

1. Silnik:  

- 90-110 KM, 

- 4-ro cylindrowy, 

- turbo-intercooler, 

- układ SCR + DOC 

2. Przekładnia: 

- 40km/h + mechaniczna dźwignia nawrotna, 

- półbiegi zmieniane pod obciążeniem, 

- napęd 4WD załączany hydraulicznie, 

- blokada tylnego mostu 

3. Hydraulika i podnośnik: 

- 2 pary wyjść hydraulicznych sterowanych mechanicznie, 

- łącznik górny mechaniczny, 

- tylny podnośnik, 

- zaczep górny przestawiany wysokościowo, 

- zaczep dolny 

4. Kabina zamknięta: 

- klimatyzacja, 

- ogrzewanie, 

- fotel mechaniczny lub pneumatyczny, 

- regulowana kolumna kierownicza, 

- wejście USB 

5. Inne: 

- światło ostrzegawcze „kogut”, 



- wyłącznik prądu, obciążniki ok 500 kg, 

- dodatkowe światła robocze (tył), 

- instalacja pneumatyczna dwu-obwodowa, 

- urządzenie lokalizacyjne GPS. 

 

Warunki płatności:  

60% wartości przy odbiorze ciągnika 

40% wartości – 30.09.2021 r. 

 

KOD CPV: 

16700000-2 Ciągniki 

 

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych. 

 

Termin realizacji umowy: 26.05.2021 r. 

 

Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona będzie na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

- informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – Tomasz Lebioda – tel. 32 / 4693654 

- informacje dotyczące postępowania - mgr inż. Natalia Frogowska – tel. 32/ 4755107 

 

Termin składania ofert - do dnia 17.05.2021 r. do godz. 09:30 na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.05.2021 r. o godz. 09:35. 
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