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Ogłoszenie nr 15176 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.
Skępe: Dostawa fabr ycznie nowej kopar ko – ładowar ki
OGŁ OSZENIE O UDZI EL ENI U ZAM ÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy pr oj ektu lub pr ogr amu współfinansowanego ze śr odków Unii Eur opej skiej
nie
Nazwa pr oj ektu lub pr ogr amu
Zamówienie było pr zedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 178-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEK CJA I: ZAMAW IAJĄCY
Postępowanie zostało pr zepr owadzone pr zez centr alnego zamawiaj ącego
nie
Postępowanie zostało pr zepr owadzone pr zez podmiot, któr emu zamawiaj ący
powier zył/powier zyli pr zepr owadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało pr zepr owadzone wspólnie pr zez zamawiaj ących
nie
Postępowanie zostało pr zepr owadzone wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich
Unii Eur opej skiej
nie
W pr zypadku pr zepr owadzania postępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw
członkowskich Unii Eur opej skiej – maj ące zastosowanie kr aj owe pr awo zamówień publicznych::
Infor macj e dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Skępe, krajowy numer identyfikacyjny 91086656000000, ul.
ul. Kościelna 2, 87630 Skępe, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 542 878 521, faks
542 877 204, e-mail k.jaworski@skepe.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skepe.pl
I. 2) RODZAJ ZAM AWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓL NE UDZIEL ANI E ZAM ÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających,
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I
należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEK CJA II: PRZEDMIOT ZAM ÓW IENIA
II .1) Nazwa nadana zamówieniu pr zez zamawiaj ącego:
Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki
Numer r efer encyj ny (jeżeli dotyczy):
UMiG.271.2.1.2017
II .2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
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II .3) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w pr zypadku par tner stwa
innowacyj nego - okr eślenie zapotr zebowania na innowacyj ny pr odukt, usługę lub r oboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej koparko-ładowarki z osprzętem (rok
produkcji 2016 lub 2017) podstawowych parametrach i charakterystyce nie gorszej niż:
1)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 8500 kg, c)długość
transportowa maszyny do 5,70 m, d)silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej
brutto minimum 90 KM, spełniający normę emisji spalin minimum TIER4F bez filtra cząstek stałych
DPF, e)napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, f)koła jezdne:
przednie małe minimum 20” o szerokości minimum 400mm, tylne duże minimum 26” o szerokości
minimum 460mm; g)przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, h)średnica zawracania koparkoładowarki bez hamulca do 11 m, i)skrzynia biegów maszyny półautomatyczna lub automatyczna,
przełączalna pod obciążeniem, min. 4 biegi w przód, min. 4 biegi w tył; j)2 niezależne układy
hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, k)system hydrauliczny
umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,
l)układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i ciśnieniu
roboczym minimum 240 bar, m)stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, n)błotniki
kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser, o)kabina operatora z obrotowym
fotelem operatora, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w
kabinie do 74dB. p)zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów, q)blokada zmiennika
momentu - system pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy i przemieszczania się
maszyny, r)koparko-ładowarka musi być wyposażona w system nawigacji satelitarnej GPS na okres
co najmniej 36 miesięcy. 2)osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: a)musi posiadać system
zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
b)musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, c)szybkozłącze
ładowarkowe, d)łyżka ładowarkowa montowana na szybkozłącze ładowarkowe, dzielona
(otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania,
rozściełania i wyrównywania, e)widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, f)pojemność
łyżki ładowarki 1,0 m3 z tolerancją ± 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,5 m, g)maksymalna wysokość
załadunku minimum 3,0 m, h)udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg,
i)pług do śniegu montowany na szybkozłącze ładowarkowe, prosty, sterowany hydraulicznie –
uchylny około 30o, szerokość 2900 mm ± 100 mm, szerokość robocza 2500 mm ± 100 mm..
3)osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: a)musi posiadać możliwość przesuwu
bocznego wysięgnika koparkowego, b)szybkozłącze koparkowe, c)łyżka koparkowa montowana na
szybkozłącze koparkowe o szerokości 300 mm ± 20 mm, d)łyżka koparkowa montowana na
szybkozłącze koparkowe o szerokości 600 mm ± 20 mm, e)łyżka skarpowa montowana na
szybkozłącze koparkowe o szerokości 1500 mm ± 20 mm, f)ramię koparkowe o zmiennej długości,
rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), g)głębokość kopania minimum 5,90, h)wysokość
załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m, i)udźwig przy
złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1200 kg, j)siła skrawania na łyżce
koparkowej minimum 57 kN. 4)wymagania dodatkowe: a)gwarancja na oferowaną koparkoładowarkę musi wynosić co najmniej 12, b)wykonawca w ramach zamówienia wykona w siedzibie
zamawiającego nieodpłatnie przeglądy okresowe do 1000 godzin włącznie wynikające z instrukcji
obsługi i eksploatacji. W ramach tych przeglądów wykonawca wykona wymianę wszystkich
niezbędnych i koniecznych płynów, części oraz materiałów eksploatacyjnych, c)termin płatności za
dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze koparko-ładowarki oraz otrzymaniu faktury VAT (nie
przewiduje się zaliczek), d)dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym
przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki; e)dostawca musi przedstawić
„Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę, f)zapewniony serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny koparko-ładowarki, g)odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu
serwisowego nie więcej niż 100km od siedziby zamawiającego h)zapewniony czas reakcji w
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przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a
zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia, i)oferowana maszyna musi być
wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta
ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,
j)dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i
obsługi koparko ładowarki. 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę
informuję Zamawiającego (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym), czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT.
II .4) I nfor macj a o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone j est na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 43260000-3
Dodatkowe kody CPV:

SEK CJA III: PROCEDURA
II I.1) TRYB UDZI EL ENIA ZAM ÓWI ENI A
Przetarg nieograniczony
II I.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
II I.3) Infor macj e dodatkowe:

SEK CJA IV: UDZIEL ENIE ZAMÓW IENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIEL ENI A ZAM ÓWIENIA: 16/01/2017
IV.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT308130.08
WalutaPLN
IV.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t1
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i śr ednich pr zedsiębior stw: 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Eur opej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Eur opej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych dr ogą elektr oniczną: 0
IV.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
INTERHANDLER . z o.o., , ul. Wapienna 6, 87-100, Toruń, kraj/woj. kujawskopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
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Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 379000.00
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 379000.00
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 379000.00
Waluta: PLN
IV.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub pr ocentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) I nfor macj e dodatkowe:

IV.9) UZASADNI ENI E UDZI EL ENIA ZAM ÓWI ENI A W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁ OSZENIA, ZAM ÓWI ENI A Z WOL NEJ RĘK I AL BO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa pr awna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wybor u tr ybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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