
Ogłoszenie nr 540190611-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

Międzyzdroje:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 590582-N-2019 
Data: 28/08/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Międzyzdroje, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Książąt Pomorskich  5,
72-500  Międzyzdroje, woj. , państwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail um@miedzyzdroje.pl, faks
913275630. 
Adres strony internetowej (url): bip.miedzyzdroje.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: Dostawa nowego samochodu ciężarowego, ciągnika, w formie leasingu
finansowego. Opis Przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. SILNIK: a) Liczba
cylindrów – 4; pojemność w przedziale 3400 -4200cm3 turbo z intercoolerem, 2 zawory na cylinder,
norma spalin Tier 4B, uzyskana poprzez recyrkulację schłodzonych spalin CEGR, katalizator DOC
redukujący tlenki węgla oraz układ DPF ograniczający emisję cząstek stałych; b) układ wtryskowy
Common Rail; c) maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr/min, stała krzywa mocy w zakresie
obrotów silnika 1900 - 2300 obr/min przyrost momentu obrotowego 35 %; d) pojemność zbiornika
paliwa w przedziale 50l - 110 l; e) podgrzewacz paliwa; f) sprzęgło wiskotyczne wentylatora g)
odstępy między serwisowe wynoszące do 600 godzin. 2. MOC: a) Moc znamionowa minimum 107
KM do maksimum 120KM 3. PRZEKŁADNIA: a) rewers kierunku jazdy umieszczony ergonomicznie
przy kolumnie kierownicy. 4. WOM: a) całkowicie niezależny; b) sprzęgło WOM w kąpieli olejowej;
c) miękki start wałka; d) system bezpośredniego napędu WOM zapobiegający stratom mocy. 5.
UKŁAD HYDRAULICZY: a) układ otwarty z dwoma pompami hydraulicznymi: oddzielną do układu
kierowniczego i smarowania oraz pompą dla hydrauliki zewnętrznej o wydajności w przedziale od 47
l/min do 60l/min w standardzie; b) oprócz tylnych wyjść hydraulicznych, z dostępnością również
opcjonalnych zaworów międzyosiowych mechaniczne z możliwością sterowania z kabiny operatora. 6.
UKŁAD ZAWIESZENIA NARZĘDZI: a) tylny podnośnik sterowany mechanicznie; b) mechaniczny
układ kontroli zagłębienia narzędzi pozwalający na utrzymanie stałej głębokości pracy; c) technologia
Lift-O-Matic oferująca szybkie podnoszenie i opuszczanie podłączonych narzędzi do zadanej pozycji
(przydatne na uwrociach); d) możliwość sterowania również z poziomu gruntu za pomocą przycisków
na tylnych błotnikach; e) maksymalny udźwig tylnego TUZ-a na końcówkach kulowych z dwoma
siłownikami wspomagającymi wynoszący min. 4000kg , max. 4 700 kg; f) ramiona tylnego TUZ-a
wyposażone w szybkosprzęg (haki) kategorii . 7. KABINA: a) homologacja na dwie osoby b) fotel
kierowcy amortyzowany pneumatycznie; regulowany góra – dół, z pasem bezpieczeństwa; c)
klimatyzacja, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicza w dwóch płaszczyznach, siedzenie
pasażera, lampa błyskowa (kogut), lusterka zewnętrzne; d) pojazd wyposażony w stopnie
antypoślizgowe, uchwyt umożliwiający wchodzenie i wychodzenie z kabiny; e) dwudrzwiowa; f)
ogrzewanie; g) filtry recyrkulacyjne powietrza (łatwo wymienne). 8. OŚ PRZEDNIA: a) napęd 2 WD
lub 4 WD + niezależna pompa wspomagająca układ sterowania; b) kąt skrętu 40° i promień na
poziomie 5,4 m, ograniczony poślizg kół. c) elektrohydraulicznie załączany napęd przednich kół oraz



blokada mechanizmu różnicowego; d) automatyczne zarządzanie blokadą. 9. WYMIARY I MASA: a)
maksymalna dopuszczalna masa całkowita ciągnika: min. 4500kg max. 6500 kg; b) masa własna bez
obciążników: min. 3 740 kg max. 4400kg; c) rozstaw osi: 2 280 mm; d) szerokość min.: 1 920 mm; e)
minimalna wysokość całkowita: 2 690 mm. 10. WYPOSAŻENIE: • światła drogowe • wycieraczki i
spryskiwacze przedniej i tylnej szyby • radio • 2 komplety kluczyków, • kabina z oknem dachowym •
klimatyzacja kabiny • teleskopowe lusterka wsteczne • koła, opony i błotniki • przednie kola 14.9r24
regulowane • tylne kola ogumienie 18.4r34 (460/85r34) na felgach • błotniki przednie 400 mm •
zestaw przednich obciążników z hakiem holującym + 8 obciążników po 40kg każdy =380kg razem •
uchwyt tablicy rejestracyjnej • polska instrukcja obsługi • skrzynka narzędziowa • filtr powietrza •
akumulator 100ah • elementy silnika, wentylator wiskotyczny • prędkość jazdy 40 km/godz • rewers i
wom, przekładnia 12x 12 powershuttle • blokada mechanizmu różnicowego tył, elektro hydrauliczne
załączanie tylnej blokady dyferencjału i napędu 4wd • os przednia napędzana z ograniczonym
poślizgiem z 2 siłownikami do pracy z ładowaczem czołowym • tylny wom 540/540e obr/min z
prędkościami zależnymi od prędkości jazdy • układ hydrauliczny i zaczep • hamulec przyczepy bez
hamulców hydraulicznych przyczepy • tylny tuz z: mdc, lift-o-matic plus, siłownikami
wspomagającymi, zewnętrznym sterowaniem • pompa hydrauliczna o zwiększonej wydajności 63
l/min • tylne zawory hydrauliczne 3 pary hydrauliki: 2 pary standardowe, 1 para z kickout • zawory
hydrauliczne środkowe bez międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej • zaczep przyczep
suwliwy zaczep transportowy z zaczepem polowym 33mm • belka wielootworowa bez belki polowej •
tylny tuz - końcówki tylny tuz z końcówkami z szybkozłączami • złącze pneumatyczne hamulca
przyczepy • lampa ostrzegawcza błyskowa • światła robocze 4 tylne , 2 przednie światła robocze
kabiny • standardowe gniazdo elektryczne Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na
dostarczony ciągnik co najmniej 24 miesiące. Podjęcie napraw w okresie gwarancji nastąpi w czasie
24 godzin licząc od terminu zgłoszenia , nie licząc czasu w dniach ustawowo wolnych. Czas usunięcia
usterki – 48 godzin, nie licząc czasu w dni ustawowo wolne. Maksymalny czas naprawy – do 14 dni
licząc od daty jej rozpoczęcia. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie na koszt
wykonawcy. Koszt transportu do zamawiającego ponosi wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do
bezpłatnego serwisowania , przeglądów pojazdu w okresie gwarancyjnym na miejscu u
Zamawiającego. Bezpłatne serwisowanie, przeglądy o którym mowa powyżej, obejmuje koszty
dojazdu, robocizny, materiały eksploatacyjne ( filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowanych
serwisów i przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach
przekazanych wraz z pojazdem. Przebiegi między obsługowe nie mogą być krótsze, niż co 600 mth lub
nie mniejsze, niż co 12 miesięcy ( w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach).
Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne
, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać
wszystkie dokumenty niezbędne do dopełniania formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po
drogach publicznych. Wymagania dotyczące leasingu: 1) Okres leasingu — 60 miesięcy 2) 60
równych miesięcznych rat leasingowych; wysokość miesięcznych rat leasingowych po podpisaniu
umowy będzie ulegać zmianom stosownie do zmian stopy procentowej WIBOR 1M ( część odsetkowa
rat będzie zmienna, obliczana w oparciu o stały % stawki Leasingodawcy ), 3) Opłata wstępna 10 %
wartości netto przedmiotu zamówienia płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru,
4) Opłata przygotowawcza ( jeżeli wystąpi )- zgodnie ze złożoną ofertą, płatna w terminie 30 dni od
daty podpisania protokołu odbioru 5) Opłata końcowa ( jeżeli wystąpi ) – zgodnie ze złożona ofertą,
płatna w terminie ostatniej miesięcznej raty leasingowej 6) Podatek VAT, płatny w całości, z góry przy
pierwszej racie leasingowej, bezpośrednio po wydaniu przedmiotu umowy, nie później niż 30 dni od
daty wystawienia faktury VAT . Po wydaniu przedmiotu umowy Leasingodawca wystawi fakturę VAT,
w której naliczy podatek od ustalonego na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia Leasingodawcy
netto obejmującego opłatę wstępną, miesięczne raty leasingowe, opłatę przygotowawcza i opłatę
końcową. 7) Waluta leasingu – polski złoty 8) Preferowany termin płatności rat leasingowych – w 15
dniu każdego miesiąca 9) W okresie trwania umowy leasingu Zamawiający ponosi koszty
ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC i NNW. Zamawiający zastrzega sobie
prawo wyboru ubezpieczyciela. 10) Po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu i po
zapłaceniu przez Zamawiającego wszystkich należności wynikających z umowy przedmiot leasingu
staje się własnością Zamawiającego. 11) Opłata za przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu
wynosi 1zł. 
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa nowego samochodu ciężarowego, ciągnika, w formie leasingu
finansowego. Opis Przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. SILNIK: a) Liczba
cylindrów – 4; pojemność w przedziale 3400 -4200cm3 turbo z intercoolerem, 2 zawory na cylinder,



norma spalin Tier 4B, uzyskana poprzez recyrkulację schłodzonych spalin CEGR, katalizator DOC
redukujący tlenki węgla oraz układ DPF ograniczający emisję cząstek stałych; b) układ wtryskowy
Common Rail; c) maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr/min, stała krzywa mocy w zakresie
obrotów silnika 1900 - 2300 obr/min przyrost momentu obrotowego 35 %; d) pojemność zbiornika
paliwa w przedziale 50l - 110 l; e) podgrzewacz paliwa; f) sprzęgło wiskotyczne wentylatora g)
odstępy między serwisowe wynoszące do 600 godzin. 2. MOC: a) Moc znamionowa minimum 107
KM do maksimum 120KM 3. PRZEKŁADNIA: a) rewers kierunku jazdy umieszczony ergonomicznie
przy kolumnie kierownicy. 4. WOM: a) całkowicie niezależny; b) sprzęgło WOM w kąpieli olejowej;
c) miękki start wałka; d) system bezpośredniego napędu WOM zapobiegający stratom mocy. 5.
UKŁAD HYDRAULICZY: a) układ otwarty z dwoma pompami hydraulicznymi: oddzielną do układu
kierowniczego i smarowania oraz pompą dla hydrauliki zewnętrznej o wydajności w przedziale od 47
l/min do 60l/min w standardzie; b) oprócz tylnych wyjść hydraulicznych, z dostępnością również
opcjonalnych zaworów międzyosiowych mechaniczne z możliwością sterowania z kabiny operatora. 6.
UKŁAD ZAWIESZENIA NARZĘDZI: a) tylny podnośnik sterowany mechanicznie; b) mechaniczny
układ kontroli zagłębienia narzędzi pozwalający na utrzymanie stałej głębokości pracy; c) technologia
Lift-O-Matic oferująca szybkie podnoszenie i opuszczanie podłączonych narzędzi do zadanej pozycji
(przydatne na uwrociach); d) możliwość sterowania również z poziomu gruntu za pomocą przycisków
na tylnych błotnikach; e) maksymalny udźwig tylnego TUZ-a na końcówkach kulowych z dwoma
siłownikami wspomagającymi wynoszący min. 4000kg , max. 4 700 kg; f) ramiona tylnego TUZ-a
wyposażone w szybkosprzęg (haki) kategorii . 7. KABINA: a) homologacja na dwie osoby b) fotel
kierowcy amortyzowany pneumatycznie; regulowany góra – dół, z pasem bezpieczeństwa; c)
klimatyzacja, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicza w dwóch płaszczyznach, siedzenie
pasażera, lampa błyskowa (kogut), lusterka zewnętrzne; d) pojazd wyposażony w stopnie
antypoślizgowe, uchwyt umożliwiający wchodzenie i wychodzenie z kabiny; e) dwudrzwiowa; f)
ogrzewanie; g) filtry recyrkulacyjne powietrza (łatwo wymienne). 8. OŚ PRZEDNIA: a) napęd 2 WD
lub 4 WD + niezależna pompa wspomagająca układ sterowania; b) kąt skrętu 40° i promień na
poziomie 5,4 m, ograniczony poślizg kół. c) elektrohydraulicznie załączany napęd przednich kół oraz
blokada mechanizmu różnicowego; d) automatyczne zarządzanie blokadą. 9. WYMIARY I MASA: a)
maksymalna dopuszczalna masa całkowita ciągnika: min. 4500kg max. 6500 kg; b) masa własna bez
obciążników: min. 3 740 kg max. 4400kg; c) rozstaw osi: 2 280 mm; d) szerokość min.: 1 920 mm; e)
minimalna wysokość całkowita: 2 690 mm. 10. WYPOSAŻENIE: • światła drogowe • wycieraczki i
spryskiwacze przedniej i tylnej szyby • radio • 2 komplety kluczyków, • kabina z oknem dachowym •
klimatyzacja kabiny • teleskopowe lusterka wsteczne • koła, opony i błotniki • przednie kola 14.9r24
regulowane • tylne kola ogumienie 18.4r34 (460/85r34) na felgach • błotniki przednie 400 mm •
zestaw przednich obciążników z hakiem holującym + 8 obciążników po 40kg każdy =380kg razem •
uchwyt tablicy rejestracyjnej • polska instrukcja obsługi • skrzynka narzędziowa • filtr powietrza •
akumulator 100ah • elementy silnika, wentylator wiskotyczny • prędkość jazdy 40 km/godz • rewers i
wom, przekładnia 12x 12 powershuttle • blokada mechanizmu różnicowego tył, elektro hydrauliczne
załączanie tylnej blokady dyferencjału i napędu 4wd • os przednia napędzana z ograniczonym
poślizgiem z 2 siłownikami do pracy z ładowaczem czołowym • tylny wom 540/540e obr/min z
prędkościami zależnymi od prędkości jazdy • układ hydrauliczny i zaczep • hamulec przyczepy bez
hamulców hydraulicznych przyczepy • tylny tuz z: mdc, lift-o-matic plus, siłownikami
wspomagającymi, zewnętrznym sterowaniem • pompa hydrauliczna o zwiększonej wydajności 63
l/min • tylne zawory hydrauliczne 3 pary hydrauliki: 2 pary standardowe, 1 para z kickout • zawory
hydrauliczne środkowe bez międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej • zaczep przyczep
suwliwy zaczep transportowy z zaczepem polowym 33mm • belka wielootworowa bez belki polowej •
tylny tuz - końcówki tylny tuz z końcówkami z szybkozłączami • złącze pneumatyczne hamulca
przyczepy • lampa ostrzegawcza błyskowa • światła robocze 4 tylne , 2 przednie światła robocze
kabiny • standardowe gniazdo elektryczne Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu gwarancji
na dostarczony ciągnik co najmniej 24 miesiące. Podjęcie napraw w okresie gwarancji nastąpi w czasie
24 godzin licząc od terminu zgłoszenia , nie licząc czasu w dniach ustawowo wolnych. Czas usunięcia
usterki – 48 godzin, nie licząc czasu w dni ustawowo wolne. Maksymalny czas naprawy – do 14 dni
licząc od daty jej rozpoczęcia. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie na koszt
wykonawcy. Koszt transportu do zamawiającego ponosi wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do
bezpłatnego serwisowania , przeglądów pojazdu w okresie gwarancyjnym na miejscu u
Zamawiającego. Bezpłatne serwisowanie, przeglądy o którym mowa powyżej, obejmuje koszty
dojazdu, robocizny, materiały eksploatacyjne ( filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowanych
serwisów i przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach



przekazanych wraz z pojazdem. Przebiegi między obsługowe nie mogą być krótsze, niż co 600 mth lub
nie mniejsze, niż co 12 miesięcy ( w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach).
Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne
, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać
wszystkie dokumenty niezbędne do dopełniania formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po
drogach publicznych. Wymagania dotyczące leasingu: 1) Okres leasingu — 60 miesięcy 2) 60
równych miesięcznych rat leasingowych; wysokość miesięcznych rat leasingowych po podpisaniu
umowy będzie ulegać zmianom stosownie do zmian stopy procentowej WIBOR 1M (zarówno część
odsetkowa i część kapitałowa będzie zmienna - część odsetkowa będzie obliczana w oparciu o
oprocentowanie, na które składa się WIBOR 1M oraz marża Leasingodawcy), 3) Opłata wstępna 10 %
wartości netto przedmiotu zamówienia płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru,
4) Opłata przygotowawcza ( jeżeli wystąpi )- zgodnie ze złożoną ofertą, płatna w terminie 30 dni od
daty podpisania protokołu odbioru 5) Opłata końcowa ( jeżeli wystąpi ) – zgodnie ze złożona ofertą,
płatna w terminie ostatniej miesięcznej raty leasingowej 6) Podatek VAT, płatny w całości, z góry przy
pierwszej racie leasingowej, bezpośrednio po wydaniu przedmiotu umowy, nie później niż 30 dni od
daty wystawienia faktury VAT . Po wydaniu przedmiotu umowy Leasingodawca wystawi fakturę VAT,
w której naliczy podatek od ustalonego na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia Leasingodawcy
netto obejmującego opłatę wstępną, miesięczne raty leasingowe, opłatę przygotowawcza i opłatę
końcową. 7) Waluta leasingu – polski złoty 8) Preferowany termin płatności rat leasingowych – w 15
dniu każdego miesiąca 9) W okresie trwania umowy leasingu Zamawiający ponosi koszty
ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC i NNW. Zamawiający zastrzega sobie
prawo wyboru ubezpieczyciela. 10) Po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu i po
zapłaceniu przez Zamawiającego wszystkich należności wynikających z umowy przedmiot leasingu
staje się własnością Zamawiającego. 11) Opłata za przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu
wynosi 1zł. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-13, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-09-18, godzina: 10:00


