Załącznik nr 5
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
Warszawa, dnia 27.07.2020r.
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

(nazwa jednostki organizacyjnej)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
W ZWIĄZKU Z ROZEZNANIEM RYNKU
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, zaprasza
do złożenia oferty cenowej w związku z rozeznaniem rynku:
prowadzonym w celu oszacowania wartości dostawy ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem.
Opis przedmiotu zamówienia:
Część 1:
Dostawa ciągnika rolniczego o parametrach wg specyfikacji
a) moc maksymalna co najmniej 47 kW;
b) skrzynia biegów 12+12 lub więcej w tym samym układzie wyposażona w Rewers;
c) prędkość maksymalna co najmniej 35 km/h;
d) udźwig podnośnika tylnego min. 3100 kg;
e) pompa hydrauliczna o wydajności co najmniej 50 l/min — dostosowana do obsługi urządzeń
dodatkowych wymienionych w dalszej części zaproszenia;
f) rozdzielacz min. 4-drożny;
g) napęd 4x4, stały bądź dołączany na przednią oś;
h) WOM tylny niezależny nie mniejszy niż 540;
i) dokumenty (np. homologacja) oraz wyposażenie dopuszczające do jazdy po drogach
publicznych w Polsce;
j) przedni TUZ — udźwig co najmniej 2000 kg;
k) zaczep górny i dolny z belką wahadłową, do przyczep jednoosiowych;
l) przednia para wyjść hydraulicznych kompatybilna z osprzętem wymienionym w poniższych
częściach zamówienia;
m) tylna para wyjść hydraulicznych kompatybilna z osprzętem wymienionym w poniższych
częściach zamówienia;
n) kąt skrętu kół przednich co najmniej 50°;
o) ogumienie dostosowane do modelu ciągnika przód i tył — do pracy w trudnym terenie
„rolnicze”;
p) pojemność zbiornika paliwa minimum 60 litrów;
q) pakiet oświetlenia roboczego (oświetlenie przednie i tylne, światło ostrzegawcze rotacyjne);
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r) kabina z lusterkami zewnętrznymi i lusterkiem wewnętrznym (klimatyzacja manualna lub
automatyczna z ogrzewaniem kabiny);
s) komplet obciążników (balast)
t) układ pneumatyczny dwu obwodowy, układ musi być kompatybilny z przyczepą;
Część 2:
Kosiarka bijakowa tylno-boczna szerokość koszenia minimalnej 1,6 m zawieszona na pantografie,
możliwość pracy w 3 płaszczyznach. Dostosowana do współpracy z ciągnikiem o parametrach
w skazanych powyżej.
Część 3:
Zamiatarka przednia z przesuwem bocznym szerokość robocza min 2 m wraz ze zbiornikiem
wody, zraszaczem, szuflą na śmieci z wysypem oraz boczną szczotką. Dostosowana do współpracy
z ciągnikiem o parametrach w skazanych powyżej.
Część 4:
Rozdrabniacz gałęzi/rębak umożliwiający przetwarzanie drewna o średnicy co najmniej 150 mm, z
hydraulicznym systemem załadunku oraz wyrzutem górnym wraz z rurą obrotową 360°,
dostosowana do współpracy z ciągnikiem o parametrach w skazanych powyżej.
Część 5:
Przyczepa jednoosiowa o ładowności co najmniej 3,5 t z trójstronnym wywrotem, dostosowana
do współpracy z ciągnikiem o parametrach wskazanych powyżej oraz homologacją do jazdy po
drogach publicznych.
Część 6:
Pompa wody zanieczyszczonej na WOM o maksymalnej wysokości podnoszenia nie mniejszej niż
20 m, wydajności co najmniej 400 m3/h, dostosowana do współpracy z ciągnikiem o
parametrach w skazanych powyżej.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił również szacunkowe, zryczałtowane koszty serwisu
ciągnika i każdego z urządzeń w okresie gwarancji, w zakresie i zgodnie z wymaganiami określonymi
przez producenta (zawierające w szczególności koszty materiałów eksploatacyjnych i części
podlegających obowiązkowej wymianie). Koszt serwisu należy określić dla założonego przebiegu
ciągnika i elementów wyposażenia wynoszącego 2 000 mth.
Cenę należy przedstawić oddzielnie dla każdej z wymienionych powyżej części zapytania.
Termin realizacji zamówienia: 60 dni.
Istotne warunki zamówienia:
 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny na wszystkie elementy
przedmiotu zamówienia przez okres udzielonej gwarancji (nie krótszej niż 24 m-ce lub nie
mniej niż 2000 mth) licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienie przez zamawiającego bez
zastrzeżeń.
 Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji serwis prowadzony był przez autoryzowanego
przedstawiciela producenta.
 Wykonawca Przeszkoli pracowników zamawiającego z obsługi zaoferowanych urządzeń.
 Wykonawca dostarczy dokumentację traktora i osprzętu, tj. instrukcji obsługi itp. w języku
polskim.
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Wykonawca dostarczy bezpłatnie (w ramach ceny ofertowej) ciągnik wraz z osprzętem do
wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie woj. Mazowieckiego, tj.: Warszawa ul.
J. Słowackiego 54/52 lub Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w
Nowym Dworze Mazowieckim lub Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym.

Wraz z ofertą należy złożyć: specyfikację techniczną oferowanego ciągnika oraz osprzętu
sporządzoną w języku polskim lub przetłumaczoną na język polski.
Złożenie oferty cenowej oraz nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Uczestników,
a w szczególności do wezwania Rektora–Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do podjęcia
fazy realizacyjnej dla przedmiotowego zadania
Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć do dnia 17.08.2020 do godz. 12:00 pocztą na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa lub pocztą elektroniczną
na adres: pslomczynski@sgsp.edu.pl

….......................................................
(data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)
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