
Ogłoszenie nr 510043052-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.: Zakup i dostawa koparko - ładowarki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 514342-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 514342-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
28052862300000, ul. ul. Parkowa  2, 13-300  Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 56 47 424 47, e-mail zuk@zuk-mszanowo.pl, faks 56 47 263 39. 
Adres strony internetowej (url): zuk-mszanowo.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup i dostawa koparko - ładowarki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZUK.26.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup koparko – ładowarki (rok produkcji 2019 lub
2020) – sztuk 1. 2. Charakterystyka techniczna: a) Koparko – ładowarka kołowa spełniająca
wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, b) Masa eksploatacyjna
maszyny do 8200 kg, c) Długość transportowa maszyny do 5,7 m, d) Silnik wysokoprężny
turboładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 76 KM, z filtrem cząstek stałych DPF
spełniający normę emisji spalin minimum StageV, e) Pojemność silnika do 4000cm3, moment
obrotowy min. 430 przy 1200 obr/min f) Napęd koparko – ładowarki na dwie osie, możliwość
napędu na jedną oś, g) Koła jezdne z oponami przemysłowymi: przednie 18” i tylne w rozmiarze
26” h) Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne i) System automatycznego ograniczenia
poślizgu dyferencjały typu LSD, j) Wszystkie główne komponenty układu napędowego

Ś



wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty), k) Średnica
zawracania koparko – ładowarki bez hamulca do 8,5m, l) Skrzynia biegów maszyny manualna
przyłączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi w przód, minimum 4 biegi w tył, z
przełącznikiem kierunku jazdy umiejscowionym w kierunku kierownicy, m) 2 niezależne układy
hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, n) System
hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego
zapotrzebowania o) Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160
litrów/ min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar, p) Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane
hydraulicznie, q) Błotnik kół przednich i tylnych, skrzynia narzędziowa, immobiliser, r) Kabina
operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS,
poziom hałasu w kabinie do 74 dB, s) Klimatyzacja manualna kabiny, t) Zbiornik paliwa o
pojemności minimum 150 litrów, u) Koparko – ładowarka musi być wyposażona w fabryczny
system nawigacji satelitarnej GPS z podglądem co najmniej: zużycie paliwa, trybów pracy,
miejsca postoju maszyny w czasie rzeczywistym, v) Fabryczny tempomat, w) Instalacja narzędzi
ręcznych z przewodami hydraulicznymi na bębnie zwijakowym. 3. Osprzęt ładowarkowy
koparko – ładowarki: a) Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków
elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora, b) Musi posiadać
system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki
ładowarkowej, c) Musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, d)
Łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 – możliwość
spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowania na
szybkozłącze hydrauliczne, e) Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej lub
szybkozłączu, f) Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0m3, szerokość łyżki do 2,4m g)
Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m, h) Udżwig na pełną wysokość w łyżce
ładowarkowej minimum 3100 kg, 4. Osprzęt koparkowy podsięrbny koparko – ładowarki: a)
Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków elektrohydraulicznych
umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora, b) Musi posiadać możliwość przesuwu
bocznego wysięgnika koparkowego, c) Hydrauliczny przesuw ramienia koparkowego, d) Łyżka
koparkowa o szerokości 600 mm +- 20mm, e) Ramię koparkowe o zmiennej długości,
rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), f) Głębokość kopalni minimum 5,95m, g) Wysokość
załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m, h) Udźwig
przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg, i) Siła skrawania na
łyżce koparkowej minimum 60kN, j) Łyżka skarpowa 1500 mm, n) Szybkozłącze mechaniczne
do szybkiej wymiany osprzętów, o) Instalacja hydrauliczna do zasilania młota wyburzeniowego
lub łyżki skarpowej uchylnej, p) Szybkozłącze koparkowe hydrauliczne. 5. Wymagania
dodatkowe: a) Gwarancja na oferowaną koparko – ładowarkę musi wynosić co najmniej 12
miesięcy bez limitu motogodzin, b) Dostawa koparko – ładowarki w ciągu 14 dni od podpisania
umowy, c) Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem
producenta co poświadczy stosownym oświadczeniem producenta, d) Dostawca musi
przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko – ładowarkę, e) Zapewniony
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko – ładowarki, f) Zapewniony czas reakcji w
przypadku awarii koparko – ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia
liczony w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od dnia jej rozpoczęcia, g)
Oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz pakiet podstawowy
składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku
polskim i katalogu części zamiennych, h) Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch
operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki,

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 43260000-3

SEKCJA III: PROCEDURA



III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 285000 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: INTERHANDLER Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: przetargi@interhandler.pl 
Adres pocztowy: ul. Wapienna 6 
Kod pocztowy: 87-100 
Miejscowość: Toruń 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 350550 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 350550 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350550 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. Pzp.
 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ.


