Braniewo: ZDP.7.252.28.2015 - Dostawa remontera drogowego
Numer ogłoszenia: 16684 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
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: 119870 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 055 644 22 32, faks 055 644 22 32.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDP.7.252.28.2015 - Dostawa remontera
drogowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie
nowego remontera drogowego do nawierzchni drogowych, montowanego na samochodzie
ciężarowym wskazanym przez Zamawiającego. Remonter służy do likwidacji ubytków nawierzchni i
dużych spękań przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej, które odpowiednio dozowane i mieszane
ze sobą w głowicy roboczej wbudowane są pod ciśnieniem w miejsca uszkodzeń nawietrzni.
Remonter drogowy musi spełniać następujące minimalne warunki: stan remontera - fabrycznie nowy;
silnik wysokoprężny czterocylindrowy o mocy minimum 25 kW chłodzony cieczą, napędzający
dmuchawę i pompy hydrauliczne podawania emulsji i podajnik kruszywa, wyposażony w licznik czasu
pracy; zbiornik na kruszywo - dwukomorowy o pojemności minimum 6 m3; kruszywo podawane za
pomocą dwóch podajników; zbiornik emulsji - ocieplony o pojemności minimum 1400 litrów
wyposażony we wskaźnik poziomu emulsji oraz termometr; ogrzewanie emulsji w zbiorniku palnikiem
olejowym z możliwością kontroli temperatury emulsji, z możliwością automatycznego włączenia
podgrzewania emulsji oraz grzania w czasie dojazdu na miejsce pracy; dmuchawa o wydajności
minimum 10 m3/min. ; pompa do emulsji z płaszczem wodnym (umożliwiająca wstępne podgrzanie
emulsji), głowica z dyszami mieszającymi, podająca grys, emulsję i powietrze; podgrzewany filtr
emusji; sterowanie wszystkimi funkcjami z miejsca obsługi (dźwignie sterujące umieszczone przy
głowicy mieszającej); ramię robocze o zasięgu i o promieniu nie mniejszym niż 4,0 m zamontowane z
tyłu remontera, przegubowe i uchylne z wężem doprowadzającym, podnoszone i opuszczane
siłownikiem pneumatycznym, wyposażone w konsolę ze wszystkimi potrzebnymi do obsługi i pracy
dźwigniami i przekaźnikami, składane na czas przejazdu samochodu; ramię robocze połączone z
remonterem drogowym za pomocą szybkozłączy umożliwiającymi szybkie rozłączenie instalacji
pneumatycznej i elektrycznej emulsji; nogi odstawcze; system redukcji powietrza umożliwiający
redukcje prędkości podawanego grysu włączany i wyłączany pneumatycznie; remonter drogowy

wyposażony w lampy sygnalizacyjne do pracy na drodze. Warunki gwarancji i serwisu: gwarancja na
zamówiony sprzęt - minimum 24 miesiące; serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego; w
wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie
zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy we własnym serwisie;
odległość serwisu od siedziby Zamawiającego nie większa niż 100 km lub posiadanie przez
Wykonawcę serwisu mobilnego. Oferowany przedmiot dostawy musi posiadać: kartę lub książkę
gwarancyjną, deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części
zamiennych oraz inne wymagane prawem dokumenty maszyny (wymagane atesty); remonter musi
spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.00.00-2.

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: 29.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAD J.M. Barylak Producent Maszyn Drogowych, ul.
Poznańska 7 i 12, 55-140 Żmigród, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166666,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 137000,00



Oferta z najniższą ceną: 137000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 177800,00



Waluta: PLN .

