
Sektorowe zamówienie podprogowe Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie 

o sektorowym zamówieniu podprogowym, 
którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawo 

zamówień publicznych 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 
tel. 56/ 450 49 01 , faks 56/ 450 49 34 
e-mail: mwio@mwio.pl: strona internetowa: http://www.mwio.pl 
N IP: 867-18-72-491 , Regon: 870485618 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl 

li. Informacje ogólne 

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamow1eniem podprogowym, którego wartość nie 
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z czym na 
podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Pzp, do jego udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

2. Zamawiający, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia (do pobrania) 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ" lub „specyfikacja", na 
własnej stronie internetowej: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, menu: Przetargi, 
podstrona: Zamówienia sektorowe podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. 

Ili. Nazwa zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa koparko-ładowarki typu CASE. 

IV. Tryb udzielania zamówienia 

Przetarg nieograniczony. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki typu CASE, zwanej 
dalej maszyną, zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Specyfikacia maszyny: 

- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż 2016r. 
- maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach 
publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Ruchu Drogowym 
- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o niskiej emisji spalin TIER 4i/ STAGE 111B, 
chłodzony cieczą, z systemem Common Raił, instalacja elektryczna o napięciu roboczym 12V 
- moc maksymalna silnika minimum 89kW 
- maksymalny moment obrotowy: minimum 460 Nm przy 1400 obrotów na minutę 
- maksymalna pojemność silnika 3,81 
- system ułatwiający rozruch w niskich temperaturach 

Układ hydrauliczny: 

- pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej z układem 
wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu, 

- maksymalna wydajność minimum 165 I/min 
- maksymalne ciśnienie pracy minimum - 205 bar 

Układ napędowy: 

- zmiana kierunku jazdy w dźwigni przy kierownicy 

Nazwa zamówienia: Dostawa koparko-ładowarki typu CASE. 
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- automatyczna przekładnia synchronizowana typu Powershift, minimum 4 biegi do przodu, 
minimum 3 biegi do tyłu , maksymalna prędkość jazdy nie więcej niż 41km/h 
- napęd na 4 koła 
- opony bezdętkowe 28 cali 
- oś przednia i tylna skrętna (3 tryby skrętu ) 
- most przedni wahliwy 
- mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD w przednim i tylnym moście 
- mosty 4 WD 

Układ hamulcowy: 

- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry 
samoregulujący się , działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania prawym lub 
lewym kołem tylnego mostu 

Kabina spelniaiąca standardy ROPSIFOPS: 

- kabina ogrzewana, izolowana akustycznie 
- obrotowy amortyzowany fotel operatora pełną z regulacją podłokietnikami oraz z 
bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa 
- regulowana kolumna kierownicy 
- drzwi wejściowe do kabiny po obu stronach 
- uchylne szyby boczne oraz uchylna szyba tylna 
- dwa lusterka zewnętrzne i jedno lusterko wewnętrzne 
- oświetlenie wnętrza kabiny 
- oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych 
- oświetlenie zewnętrzne robocze umieszczone na dachu 4 reflektory z przodu kabiny i 4 
reflektory z tyłu kabiny oraz 2 boczne 
- oświetlenie robocze LED na ramieniu koparki 
- wycieraczka szyby prz.edniej i tylnej 
- błotniki na wszystkich kołach 
- wyposażona w instalację radiową 

Parametry robocze: 

- ramie koparki wysuwane teleskopowo (wysuwa się zewnętrzna część) wyposażone w łyżkę 
podsiębierną 
- sterowanie ramieniem koparki za pomocą drążków 
- łyżka kaparkowa o szerokości 600mm z nakładką - lemieszem o szerokości 600mm 
- głębokość kopania: ramię wsunięte minimum 4,50m, ramię wysunięte minimum 5,80m 
- zasięg roboczy liczony od sworznia obrotu: ramię wsunięte minimum 5, 1 Om, ramię wysunięte 
minimum 6,60m 
- maksymalna wysokość załadunku : ramię wsunięte minimum 4,20m; ramię wysunięte 
minimum 5,20m 
- zamki na siłownikach ramienia kaparkowego oraz hak 
- mechaniczny przesuw boczny wysięgnika, kąt obrotu ramienia koparki 180 stopni, kąt obrotu 
łyżki minimum 195 stopni 
- udżwig przy złożonym ramieniu na maksymalnym zasięgu: minimum 1365kg 
- ramię kaparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną do podłączenia młota 

wyburzeniowego oraz posiadające szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i 
osprzętu kaparkowego, końcówki instalacji hydraulicznej i szybkozłącze muszą być 
przystosowane do posiadanego przez Zamawiającego młota TECNA T250 
- zamki hydrauliczne na podporach 
- stabilizatory tylne niezależne , wysuwane hydraulicznie, z regulacją luzu 
- osprzęt ładowarkowy z łyżką wieloczynnościową, otwieraną z zębami oraz widłami do palet, 
posiadająca system amortyzacji łyżki ładowarkowej „Ride Control" 
- pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1, 15m3, szerokość maksymalna 2,55m 
- układ dwóch równoległych siłowników podnoszenia ramienia 
- uchylna maska silnika, 
- automatyczny powrót do głębokości kopania łyżki ładowarkowej 
- maksymalna wysokość wysypu łyżką ładowarkową przy kącie 45 stopni: minimum 2,75m 
- udżwig w łyżce ładowarkowej na środku ciężkości łyżki minimum 4,50t 
- wysokość załadunku mierzona od osi sworznia obrotu łyżki ładowarki minimum 3,50m 

Nazwa zamówienia: Dostawa koparko-ładowarki typu CASE. 
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Wyposażenie: 

- pulsujące światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym - kogut 
- instalacja elektryczna 12V z dwoma akumulatorami IP67 
- trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, smarownica 
- dźwiękowy sygnał biegu wstecznego, 
- akumulator minimum 95Ah 
- blokada ramienia bezpieczeństwa w czasie jazdy 
- klucze do kół 
- dokumentacja techniczno - ruchowa w języku polskim 
- certyfikat CE 

W ramach realizacji przedmiotu zamow1enia Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia szkolenia dla operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji 
maszyny, bez limitu osób, w dniu wydania maszyny Zamawiającemu i w jego siedzibie. 

Gwarancja i rękojmia 

1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił gwarancji na koparko-ładowarkę na okres 
12 miesięcy lub 2000 motogodzin w zależności co nastąpi pierwsze, licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru. 

2) Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Odległość do punktu serwisowego nie większa niż 120 km. 

3) Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać podmiot odpowiedzialny za 
zapewnien ie usług serwisowych. 

4) Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi zawiera wzór Umowy. 

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
(CPV): 

43200000-5 Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne część 
43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki , i maszyny górnicze. 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 regulaminu w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki dotyczące: 

1. 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżel i 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Zgodnie z treścią § 13 ust.1 regulaminu, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawców: 

1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono , z wyjątkiem 
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

2) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

3) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu . 

Zasady oceny spełniania ww. warunków: 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w 
sekcji VIII, według formuły „spełnia/nie spełnia". 

Nazwa zamówienia: Dostawa koparko-ładowarki typu CASE. 
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VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w § 12 ust. 1 
regulaminu, należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 
w § 12 ust. 1 Regulaminu (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach , o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu , należy 
przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 
reprezentacji: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

IX. Sposób uzyskania SIWZ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl w zakładce Przetargi> Zamówienia sektorowe 
podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia o zmówieniu do upływu terminu składania ofert. 

X. Oferty częściowe, oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną 
odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium 
oceny: Cena oferty - waga 100%. 

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać 
Wykonawca w tym kryterium wynosi 100. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Cn 
P1 = • 100 

Cb 
~dz1e: 

P1 ilość punktów jakie otrzyma oferta 
Cn najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 
Cb cena badanej oferty 

3. W przypadku, gdyby zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. Oferty dodatkowe składane będą pisemnie, na takich samych zasadach 
jak składanie ofert. 

Nazwa zamówienia: Dostawa koparko-ładowarki typu CASE. 
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XII. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. 
Mickiewicza 28/30 w sekretariacie (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do: 18.05.2017 r. godz. 
9:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
świątecznych) . 

XIII.Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. 
Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej , w dniu 18.05.2017 r. o godzinie 9:15. 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1. W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z: 
• Ewa Strojna, tel. +48 56 450 49 26, w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku , za 
wyjątkiem dni świątecznych . 

2. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z: 
• Marcin Chrzanowski, tel. (56) 450 49 61 , lub 694 410 435, w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku 

do piątku , za wyjątkiem dni świątecznych . 

. .. . 11 MtiJ Di7 
Data publikacJ1 ogłoszenia: ... ... .. . .... .. .... .. .. . 

Nazwa zamówienia: Dostawa koparko-ładowarki typu CASE. 


