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Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 Zamieszczanie obowiązkowe 
 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 
OGLOSZENIE DOTYCZY  
Zamówienia publicznego                               Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)            
Zawarcia umowy ramowej         

  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Pobierowo 
zp@rewal.pl 

  

Adres pocztowy: Pobierowo    

Miejscowość: Pobierowo Kod pocztowy: 72-346 Województwo: zachodnio-
pomorskie 

Tel.: 091 3864172 Faks: 091 3864172  

Ogólny adres internetowy zamawiającego (jeŜeli dotyczy):  www.rewal.pl 
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeŜeli dotyczy): 

  

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO  

 Administracja rządowa centralna  Administracja 
rządowa terenowa  

 Administracja samorządowa  
 Podmiot prawa publicznego 

0 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub 
trybunał 
 

0 Uczelnia publiczna 
0 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 
0 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

 Inne (proszę określić):  

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1)  OPIS 

II.l.l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Dostawa nowej (rok produkcji 2007) koparko-ładowarki do ZWiK w Pobierowie 

  

II.1.2) Rodzaj zamówienia    
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Roboty budowlane    
przysługuje odwołanie             
nie przysługuje odwołanie       
 

Dostawy    Usługi    

 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  
  

� koparko–ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania 
się po drogach publicznych zgodnie z  obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym; 
− silnik wysokopręŜny, z turbodoładowaniem czterocylindrowy, o mocy co najmniej 90 

KM . 
− napęd na obie osie 4x4 z moŜliwością wyboru napędu na jedną lub obie osie  
− obie osie skrętne, 
− cztery równe koła, 
− manualna 4-biegowa skrzynia biegów, cztery biegi w przód, cztery w tył; 
− elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy 
− układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie 
− układ hamulcowy działający na jedną lub dwie osie z moŜliwością hamowania prawym 

lub lewym kołem w tylnym moście 
− układ elektryczny 12V, przewody elektryczne zabezpieczone przed wilgocią wg normy 

IP69, alternator, akumulator o zwiększonej pojemności, 
− układ hydrauliczny kompensujący drgania układu ładowarkowego w czasie jazdy,  
− dwusekcyjna zębata pompa hydrauliczna o przepływie co najmniej 130 l /min, 

pozwalająca na jednoczesne łączenie wszystkich ruchów części koperkowej,  
− hydrauliczny system umoŜliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego 

do bieŜącego zapotrzebowania, 
− ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym minimum 225 bar, 
− stabilizatory tylne niezaleŜne wysuwane z regulacją luzów, 
− kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS o 

poziomie hałasu nie przekraczającym 75dB, wyposaŜona w ogrzewanie, wentylator, 
drzwi po obu stronach kabiny, uchylne okna boczne; w pełni regulowany, 
podgrzewany fotel operatora; tylna szyba z wycieraczką, dwa zewnętrzne i jedno 
wewnętrzne lusterka wsteczne. 

− Zbiornik paliwa nie mniej niŜ 120 litrów. 
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Parametry robocze: 
− część koparkowa przesuwana poprzecznie na szerokość, 
− ramię koparkowe o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym, 
− głębokość kopania nie mniej niŜ 5,9m, 
− łyŜka koparkowa o pogłębionym profilu 600mm ± 20 mm i pojemności 0,2 m3 ± 0,06 

m3; 
− łyŜka koparkowa o szerokości 450 mm ± 20 mm i pojemności 0,15 m3 ± 0,06 m3; 
− kąt zamykania łyŜki koperkowej minimum 180○, 
− siła skrawania na łyŜce koparkowej ok. 60kN,  
− siła skrawania na łyŜce ładowarkowej ok. 60 kN 
− udźwig na łyŜce ładowarkowej na pełną wysokość minimum 3300kg. 
− udźwig na ramieniu koparkowym: wsuniętym minimum 1200kg 
− koparko–ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania 

łyŜki, zapewniający samo poziomowanie łyŜki ładowarkowej 
− łyŜka ładowarkowa wielofunkcyjna otwierana 6 – in -1 o szer. ok. 2300mm i 

pojemności minimum 1,0 m3
, z zębami, z widłami do palet ( moŜliwość spychania, 

rozścielania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania), 
− udźwig na widłach do palet 1000 kg, zasięg przy gruncie min 2,7 m,  
− wysokość załadunku części ładowarkowej ponad 3,1 m 
− płynna regulacja zacisku szczęki łyŜki ładowarkowej, 
− światła drogowe, halogenowe światła robocze umoŜliwiające oświetlanie miejsca 

pracy, 
WyposaŜenie maszyny: 

− sygnał cofania 
− zamki hydrauliczne na siłownikach stabilizatorów 
− immobiliser 
− skrzynka narzędziowa 
− smarownica 
− klucz do kół 
− ciśnieniomierz 
− błotnik kół przednich 

WyposaŜenie obowiązkowe maszyny: 
− instrukcja obsługi 
− katalog części zamiennych 
− trójkąt ostrzegawczy 
− tablica wyróŜniająca 
− gaśnica 
− lampa migowa 
− apteczka 

 
Informacje dodatkowe: 
Dostawa sprzętu nastąpi do 14 dni od podpisania umowy, ponadto dostawca w cenie zakupu 
zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do miejsca przeznaczenia . 
Wykonawca w ramach zawartej umowy przeszkoli operatora sprzętu.  
Dostawca zapewnia serwis sprzętu w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii. 
Sprzęt  objęty będzie 12 miesięczną gwarancją bez limitu motogodzin . 
Oferent musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  koparko–ładowarki; 
Termin płatności za dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze koparko–ładowarki wraz z 
niezbędnymi dokumentami oraz otrzymaniu przez Zamawiającego faktury  VAT i przeszkoleniu 
operatora sprzętu. 
Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej 
koparko–ładowarki. 
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II.  1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK  ZAMÓWIE Ń (CPV)   

 
Słownik główny 

 

Główny przedmiot 
29522600-0   

 

Dodatkowe przedmioty 
 

 

II. 1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej          
 

tak 
   

 ilość części:  ___ * 

nie  

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej      tak  nie  

 

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

 
Okres w miesiącach:    lub    dniach:    14 (od udzielenia zmówienia): 
lub data rozpoczęcia    (dd/mm/rrrr) 

lub zakończenia  (dd/mm/rrrr) 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM   

III.1)  WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium (jeŜeli dotyczy) 
 
Nie dotyczy  

*w celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części moŜna wypełnić załącznik I 

III.2) W ARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
 
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych 

Ocena zostanie dokonana w formie:  spełnia / nie spełnia 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy): 
 

• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• Oświadczenie z art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
• Specyfikacja techniczna koparko-ładowarki, zdjęcia, posiadane homologacje, dopuszczenia do uŜytkowania 

itp. dokumenty potwierdzające dotrzymanie postawionych wymagań technicznych. 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia    

Przetarg nieograniczony  Negocjacje z ogłoszeniem  

Przetarg ograniczony  Dialog konkurencyjny  

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 
 
Liczba wykonawców   

   

 IV. 2) KRYTERIA OCENY  OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert   

NajniŜsza cena 
lub 
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

 
 

 

 

 
1. 

Kryteria 
Cena (koszt) 

Znaczenie 
100 % 

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                                                           tak     adres strony, na 
której będzie prowadzona:                           nie  
 

 IV.3) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeŜeli 
dotyczy): http://bip.rewal.alfatv.pl/zamowienia/lista/1.dhtml 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pobierowie  72-346 Pobierowo 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiaj ący przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeŜeli 
dotyczy): 
 
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 
 
Data 30/11/2007 (dd/mm/rrrr)                                Godzina: 10:00 
Miejsce: ZWiK Pobierowo  72-346 Pobierowo 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą 
Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.3.6 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej 
(jeŜeli dotyczy):  nie dotyczy 

 


