
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

„ Zakup posypywarki do piasku i soli ”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230824

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kościelna 109

1.4.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 48 613 23 38

1.4.8.) Numer faksu: 48 613 23 38

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdpbialobrzegi@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdpbialobrzegi.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„ Zakup posypywarki do piasku i soli ”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie
nowej posypywarki do piasku i soli.
A. Specyfikacja techniczna
Minimalne wymagania
1. Pojemność od 5m³ do 6 m³
2. Masa własna do 3000kg 
3. Długość całkowita posypywarki max. 6000mm 
4. silnik o mocy minimum 20 KM,
5. Rozruch silnika z rozrusznika 
6. Lampy błyskowe ( ostrzegawcze) i oświetlenie 
6. Akumulator min 70Ah 

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Dostawy



8. Drabinka umożliwiająca wejście na sprzęt 
9. Możliwość regulacji wysokości leja lub bezpośrednie spasowanie pod ustalony wcześniej
wymiar. 
10. Sprzęt musi być gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy. 
11.Napęd mechaniczny przenoszony przez sprzęgło 
12. Dostawa do siedziby Zamawiającego. 
13. Gwarancja minimum 24 miesiące

3.4.) Wartość: 70000,00

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-07-09 14:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) złożą ofertę w pełni zgodną z wymaganiami ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz
niniejszej SWZ;
b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (na potwierdzenie tego warunku w
ofercie należy przedstawić odpowiednie oświadczenia i dokumenty wymagane niniejszą
specyfikacją);
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;
d) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
e) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. 
Oferenci, którzy nie spełniają postawionych warunków lub którzy w postępowaniu przedstawili
nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z postępowania
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