
Sokołów Małopolski,  12 lipiec 2017 r. 

 

ZMIANA NR 1  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy przetargu na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki, 

przeznaczonej do sfinansowania przez wskazanego Wykonawcy i wybranego w 
odrębnym postępowaniu przez Zamawiającego Leasingodawcę” 

 
 

Zakład Komunalny Sp z o.o. w Sokołowie Małopolskim jako Zamawiający na podstawie art. 38 

ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2015  r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 

„Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki, przeznaczonej do sfinansowania przez 

wskazanego Wykonawcy i wybranego w odrębnym postępowaniu przez Zamawiającego 

Leasingodawcę”, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak poniżej: 

1. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XVIII 

usuwa  punkt 12 o treści: „Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony samochód 

będzie posiadał aktualną na dzień dostawy homologację, certyfikaty i atesty, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, umożliwiające ich rejestrację w Rzeczpospolitej Polskiej, 

jako samochodu osobowego” 

 

2. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmienia treść: 

• Rozdział XIII pkt 1 ust. 2:  

Dotychczasowy zapis miał brzmienie: „Termin składania ofert upływa z dniem 

14.07.2017 r. o godz. 10.00. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez 

jej otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma 

data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską.” 

Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert upływa z dniem 

20.07.2017 r. o godz. 10.00. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez 

jej otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma 

data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską.” 

• Rozdział XIII pkt 2 ust. 1: 

Dotychczasowy zapis miał brzmienie: „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 

14.07.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Komunalny w 

Sokołowie Małopolskim, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7.” 

Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie: „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 

20.07.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Komunalny w 

Sokołowie Małopolskim, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7.” 



3. Zamawiający uchyla dotychczasowe brzmienie załącznika nr 1 do SIWZ „Opis 

przedmiotu zamówienia”.  

Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje 

brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2017) 
koparko-ładowarki - sztuk 1 
 
a) charakterystyka techniczna: 

▪ koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania 
się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym, 

▪ masa eksploatacyjna maszyny do 8600 kg, 
▪ długość transportowa maszyny do 5,8 m, 
▪ silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto 100 - 110 KM, bez filtra 

cząstek stałych DPF i bez katalizatora DOC, spełniający normę emisji spalin minimum 
StageIV (Tier4 Final), 

▪ napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, 
▪ koła jezdne z oponami: przednie 20” i tylne w rozmiarze 26” 
▪ przednia oś wychylna, przednie koła skrętne 
▪ blokada mechanizmu różnicowego 
▪ blokada zmiennika momentu obrotowego zmniejszająca zużycie paliwa 
▪ Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego 

producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty) 
▪ średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,6 m, 
▪ skrzynia biegów maszyny elektryczna np. typu PowerShift, przełączalna pod obciążeniem, 

minimum cztery biegi w przód, minimum trzy biegi w tył,  
▪ 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący 

się, 
▪ system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do 

bieżącego zapotrzebowania, 
▪ układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160litrów/min  

i ciśnieniu roboczym minimum 250bar, 
▪ stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, 
▪ błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser, 
▪ kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS 

i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB. 
▪ zbiornik paliwa o pojemności minimum 140 litrów, 
▪ koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS 
▪ podkładki gumowe pod stabilizatory. 

 
b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 

▪ sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych, 
▪ musi posiadać system zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ 

stabilizacji łyżki ładowarkowej, 
▪ musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, 
▪ łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - 

możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, 
mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki 

▪ widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, 
▪ pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,45 m, 



▪ maksymalna wysokość załadunku minimum 3 m, 
▪ udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 400 kg, 

 
c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: 

▪ sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych, 
▪ musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, 
▪ łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 600 mm ± 20 mm, 

skarpowa stała o szerokości 1500mm ± 20 mm, 
▪ szybkozłącze koparkowe mechaniczne, 
▪ ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), 
▪ głębokość kopania minimum 5,80 m, 
▪ wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m, 
▪ udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1390 kg, 
▪ siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN,  

 
d) wymagania dodatkowe: 

▪ gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy z 
limitem minimum 2000 mtg motogodzin, 

▪ w cenie koparki należy ująć przeglądy okresowe do 2000 mtg, 
▪ dostawa koparko-ładowarki w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 
▪ dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta  

oferowanej koparko-ładowarki; 
▪ dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę, 
▪ zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, 
▪ odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od 

siedziby zamawiającego  
▪ zapewniony czas reakcji w przypadku awarii  koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 

48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty jej 
rozpoczęcia, 

▪ oferowana maszyna musi być wyposażona w immobiliser oraz w pakiet podstawowy 
składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku 
polskim i katalogu części zamiennych, dostawca  przeszkoli w cenie dostawy dwóch 
operatorów Zamawiającego w zakresie budowy  i obsługi koparko ładowarki.” 

 

 

Prezes Zarządu 

Magdalena Wróbel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


