
 

          

Poznań 26.04.2017r.  
 

Zakład Sprzątania Placów i Ulic 

Mielczarek, Sobański sp. j.   

Oddział Gdynia 

Ul. Chwaszczyńska 135A 

81-571 Gdynia 
                                                                                                                                                   

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup 

planowany w ramach projektu pt. „Inwestycje wzmacniające potencjał konkurencyjny firmy”. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

1. Zamawiający: 
Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j.   
Ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań  
Oddział Gdynia ul. Chwaszczyńska 135A, 81-571 Gdynia 
 

2. Przedmiot zamówienia: 

Nowoczesną posypywarkę na podwoziu samochodu ciężarowego (pojazd specjalny), 
wyposażony w zautomatyzowany system ograniczający ilość zużywanej soli 
drogowej, norma emisji spalin: EURO 6, dopuszczalna masa całkowita 15 ton      
sztuk – 5 
Zamawiający żąda od Wykonawcy Gwarancji na dostarczony sprzęt 24 miesiące od 
daty dostarczenia zamówienia. 
Wszelkie niezbędne koszty związane z dopuszczeniem i rejestracją zamówionego 
sprzętu ponosi Wykonawca. 
 
2.1 Minimalne wymagania techniczne dot. podwozia samochodu ciężarowego: 
-dopuszczalna masa całkowita: 15 t. 
-konfiguracja osi 4x2 
-norma emisji spalin: Euro 6 
-moc silnika: min. 250 KM 
-kabina dzienna 
-układ kierowniczy: lewo stronny 
-podwozie pod wywrotkę trójstronną 
-przystawka odbioru mocy: podwójna zębata pompa hydrauliczna 
-tylne zawieszenie: hipoidalne (poduszki powietrzne) 
-kolor kabiny: RAL 2011 
-instalacja przygotowana pod montaż płyty czołowej 
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2.2 Zabudowa podwozia. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zamontował na podwoziach pojazdów 
ciężarowych dodatkowe zabezpieczenia w postaci platformy, która ma na celu 
zapobieganie przedostawanie się soli na podzespoły podwozia samochodów i  
ochroni przed szkodliwymi działaniami środków chemicznych.  
2.3 Minimalne wymagania techniczne dot. osprzętu posypywarki i pługa: 
Posypywarka: 
-pojemność posypywarki: 6m3 

-napęd: od hydrauliki pojazdu 
-system podawania środków chemicznych: taśmowy 
-zbiorniki na układ solankowy  
-drobinka umożliwiająca bezpieczne dojście operatora do zbiornika zasypowego 
-współpraca pulpitu sterującego z: bezprzewodowym układem sterowania, 
zintegrowanym systemem GPS, systemem automatycznego posypywania z nawigacją 
GPS, systemem zintegrowanego GPRS umożliwiającym transmisje online danych 
pracy posypywarki  
-system automatycznego dostosowania gęstości posypywania do temperatury 
nawierzchni poprzez stały pomiar temperatury drogi. Wybór przez operatora 
rodzaju wilgotności: śnieg, mżawka, wilgoć, rosa. Rejestracja w sposób ciągły 
temperatury drogi za pomocą czujnika podczerwieni. Możliwość wprowadzenia 
przewidywanego spadku temperatury przez operatora w posypywaniu 
prewencyjnym. 
- talerz rozrzucający z zabezpieczeniem przeciw najazdowym (w przypadku 
najechania z tyłu talerz z rynną zasypową cofa się). 
Posypywarka musi być przymocowana na stałe do podwozia samochodu. 
Kolor: RAL 2011 
Pług: 
Płyta montażowa czołowa  
Wysokość odkładnicy z lemieszem: 1.100 do 1.200 mm 
Długość odkładnicy (lemiesza): 2.950 – 3.050 mm 
Szerokość odśnieżania: min. 2,5 m 
Ciężar pługa: maks. 650 kg.  
Kolor : RAL 2011 
Napęd sterowania: od pompy tandemowej, oddzielnie do napędu posypywarki i 
sterowania pługiem napędzanej przez przekładnie pasową od przystawki odbioru 
mocy do pracy ciągłej zabudowanej na silniku pojazdu. 
Sterowanie z pulpitu w kabinie kierowcy z funkcjami: podnoszenia, opuszczenia, 
skręcania na boki, docisk, włączanie reflektorów dodatkowych. 
Koła ogumione podporowe samo skrętne z płynną regulacją pionową za pomocą 
mechanizmu korbowego przystosowane do pracy z prędkością roboczą do 60 km/h.  

3. Cenę netto za cały przedmiot zamówienia należy podać w Euro. Do przeliczenia 
wartości zamówienia na złote polskie będzie brany średni kurs NBP z dnia odbioru 
przedmiotu zamówienia.   

 

4. Termin realizacji: 
Do 30.09.2017r.  

 

5. Kod CPV przedmiotu zamówienia  34144400-2   Pojazdy utrzymania dróg. 
37411000-2 – sprzęt zimowy, 43313100-1 – pługi lemieszowe, 34144440-4 – 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pojazdy-utrzymania-drog-3380/
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piaskarki 
 

 

6. Opis przygotowania oferty cenowej: 
Ofertę proszę dostarczyć do siedziby firmy osobiście lub drogą elektroniczną na 
adres: biuro@zspiu.pl do dnia 26.05.2017r. 
 
 

7. Kryteria oceny oferty: 

I. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na 
podstawie przyjętego kryterium. 

II. Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę kryterium:  
Cena w Euro (wartość netto dla przedmiotu zamówienia) – 70% 

   

Parametry techniczne: Talerz rozrzucający z zabezpieczeniem przeciw 
najazdowym – 20% 
okres udzielenia 24 miesięcznej gwarancji – 10 % 

III. Sposób oceny ofert: 
a. Punktowo w skali od 0 do 100 pkt. 

Kryterium cena – 70 pkt. 
Kryterium: Talerz rozrzucający z zabezpieczeniem przeciw najazdowym –      
20 pkt. 

b. Aspekty techniczny: okres udzielenia Gwarancji – 10 pkt.  

 
c. Oferta z najniższą ceną jednostkową uzyska 70 punktów. Pozostałe oferty 

zostaną ocenione wg następującego wzoru:  
 

 

C=(cena oferty najtańszej) / (cena oferty ocenianej) x 70 pkt.  

 

Parametry techniczne Kryterium Talerz rozrzucający z zabezpieczeniem przeciw 
najazdowym będzie rozpatrywane w następujący sposób: 
1) Posiadanie – 20 pkt. 
2) Brak – 0 pkt. 

 
Warunek okresu udzielonej Gwarancji  

1)Gwarancja 24 miesiące – 10 pkt. 

2)Brak – 0 pkt.  

 
 

IV. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
uzupełnień w zakresie poprawy oczywistych pomyłek i wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert, jedynie w przypadku jeżeli nie naruszy to konkurencyjności. 

V. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która 
po zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę 
punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający 
zwróci się do Wykonawców, którzy przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem 
pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury).  

VI. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty nie później niż w terminie 7 dni od końcowej  

mailto:biuro@zspiu.pl
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daty przyjmowania ofert. Powiadomienie będzie miało formę elektroniczną na adres e-
mail wskazany w ofercie albo w formie papierowej przesłanej pocztą bądź przekazanej 
osobiście. 

VII. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: 
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym 
zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

 

 

 

 

8. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo 
lub osobowo. 

9. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności  

 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,     
  prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub    
  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii   
  bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  
  kurateli. 

10. Wraz z ofertą prosimy o złożenie Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 1 do oferty) 
 

11. Istotne warunki umowy na realizację zamówienia zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania nie mogą ulegać zmianie, z wyjątkiem terminu 
realizacji zamówienia, który może być zmieniony wyłącznie po akceptacji przez 
Zamawiającego.  

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających 
 
13. Zapytania o przedmiot zamówienia: 

 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor ds. 
Eksploatacji Maciej Mielczarek tel. 602-303-663  
 

 

 

         Z poważaniem 

 


