
����������	
��	���	�������	�����������������
��������	�������
������������	
�������	�����������	���

�����������	
�������������

Wieruszów: Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla Przedsi�biorstwa

Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Numer ogłoszenia: 465484 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi�zkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsi�biorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. , ul. Biskupa Bareły 13, 98-400

Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 0-62 7841689, faks 0-62 7841630.

Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.pkwieruszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Inny: Spółka Akcyjna Kodeks Spółek handlowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla

Przedsi�biorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zamówienia: Charakterystyka techniczna koparko-

ładowarki: 1.1.Koparko-ładowarka kołowa spełniaj�ca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania si� po

drogach publicznych zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. 1.2.Fabrycznie

nowa, rok produkcji: 2013. 1.3.Koła jezdne: tylne i przednie ró�nej wielko�ci wyposa�one w błotniki. 1.4.Nap�d

koparko-ładowarki na 4 koła z mo�liwo�ci� nap�du na o� tyln�. 1.5.Układ nap�dowy: -silnik wysokopr��ny z

rozrusznikiem i wspomaganiem rozruchu o mocy znamionowej min. 100 KM; -płyn chłodz�cy (o temp. zamarzania

-37oC); -suchy filtr powietrza z filtrem wst�pnym i wska�nikiem zanieczyszczenia filtra powietrza; -uruchamiane

hydraulicznie, wielotarczowe hamulce olejowe z podwójnym, zblokowanym pedałem; -przepustnica sterowana

r�cznie lub pedałem przyspieszenia; -hamulec parkingowy; -skrzynia biegów: półautomatyczna typu PowerShift z

opcj� przeł�czenia na tryb automatyczny; -układ kierowniczy: hydrostatyczny ze wspomaganiem. 1.6.Osprz�t

ładowarkowy koparko-ładowarki: -układ d�wigniowy równoległy; -wska�nik poziomu ły�ki; -przeł�cznik odci�cia

nap�du; -joystick do kontroli ładowarki; -samoczynny układ poziomowania ładowarki; 1.7.Osprz�t koparkowy

koparko-ładowarki: -koparka z ły�k� podsi�biern� z mo�liwo�ci� przesuwania osprz�tu na boki; z

dwud�wigniowym układem sterowania typu joystick na stałe mocowane do podłogi kabiny; -blokada transportowa

obrotu koparki i wysi�gnika; -stabilizatory z poduszkami przeciwpo�lizgowymi; -ucho do podnoszenia: ud�wig min.
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2000 kg z hydraulicznymi zamkami bezpiecze�stwa na siłownikach ramienia kopi�cego z sygnalizatorem

przeci��eniowym w kabinie; -układ sterowania podporami; 1.8.Kabina operatora koparko-ładowarki: -wersja

europejska; -izolacja d�wi�kochłonna; -wycieraczka przedniej i tylnej szyby; -spryskiwacz przedniej i tylnej szyby;

-ogrzewanie/odszranianie szyby; -drzwi lewe i prawe boczne z blokadami ustawienia i otwieran� szyb�; -fotel z

pneumatyczn� amortyzacj� i pasami bezpiecze�stwa; -pod�wietlany zespół wska�ników sygnalizacyjnych (t.j.

poziom paliwa, temperatura oleju w przemienniku momentu obrotowego, temperatura płynu chłodz�cego,

obrotomierz i licznik motogodzin); -dwa zewn�trzne lusterka wsteczne; -dywanik podłogowy; -lampka

ostrzegawcza i sygnał akustyczny w przypadku niewła�ciwego ci�nienia oleju silnikowego i temperatury płynu

chłodz�cego; 1.9.Instalacja elektryczna: -napi�cie nominalne: 12 V; -alternator; -reflektory główne, �wiatła stop i

o�wietlenie tylne wyposa�one w osłony; -�wiatła awaryjne (kierunkowskazy); -klakson; -przednie i tylne �wiatła

robocze; -gniazdo zasilania zewn�trznego 12 V; -akumulator bezobsługowy; -kluczyki stacyjki start/stop +

immobilizer. 1.10.Osprz�t dodatkowy: -blokada tylnego mostu; -ły�ka przednia dzielona o poj. min. 1 m3 z

dokr�canymi z�bami i lemieszem; -widły otwierane na ły�k�; -autopoziomowanie ły�ki przedniej; -funkcja SRS

(amortyzacja przedniej ły�ki pod ci��arem); -rami� kopi�ce teleskopowe (gł. kopania min. 5,20 m); -szybkozł�cze

mechaniczne na tył; -linia hydrauliczna jednokierunkowa do obsługi np. młota wyburzeniowego; -linia hydrauliczna

dwukierunkowa do osprz�tu (np. wiertnica, skarpówka); -trzy ły�ki koparki do kopania (szer. 30, 90 i 60 cm z

dodatkow� nakładk� lemieszow�) + zrywak; -jedna ły�ka skarpowa o szer. 150 cm hydraulicznie skr�tna na 2

siłownikach; -sterowanie: joystick hydrauliczny (tył i przód) wersja eurokrzy�owa lub z opcj� przeł�czania; -płynna

regulacja wysuwu teleskopowego ramienia kopi�cego; -płynna regulacja otwarcia ły�ki przedniej w kabinie;

-pompa wielotłocznikowa; -gumy na podporach; -klimatyzacja; -sygnał cofania; zestaw niezb�dnych narz�dzi;

smarownica; trójk�t ostrzegawczy; ga�nica; apteczka; lampa migowa; -instrukcja obsługi w j�zyku polskim,

katalog cz��ci zamiennych; 1.11.Wymagania dodatkowe zwi�zane z przedmiotem zamówienia: -Przedmiot

zamówienia musi spełnia� wszystkie warunki przedstawione w pkt III. ppkt 1 - Charakterystyka techniczna

koparko-ładowarki SIWZ; -Oferowana koparko-ładowarka musi posiada� certyfikat zgodno�ci CE; -Wykonawca

dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiaj�cego we własnym zakresie i na własny koszt;

-Wykonawca udzieli gwarancji producenta na dostarczan� koparko-ładowark�; -Wykonawca zabezpieczy serwis

gwarancyjny przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 43.26.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty cz��ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
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III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do�wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wyka�e, �e w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a je�li

okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy

fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej o warto�ci minimum 200.000,00 zł brutto ka�da dostawa.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiaj�cy nie okre�la wymaga� dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiaj�cy nie okre�la wymaga� dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY	 WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc� warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu nale�y przedło�y
:

wykaz wykonanych, a w przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�głych równie� wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w post�powaniu,  a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich warto�ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz zał�czeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  s�  wykonywane

nale�ycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y

przedło�y
:

o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów nale��cych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, �e nie nale�y do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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