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OGŁOSZENIE O PRZETARGU  
 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późniejszymi zmianami) 

 
SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  

„SuPeKom” Sp. z o.o. 
66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18 

tel. (0 68) 385 24 07, fax. (0 68) 385 23 70 
NIP 973-07-12-918       REGON 977922651        

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy 
Kapitał zakładowy: 34’495’000,00 zł 

 
ogłasza przetarg  nieograniczony pn. „Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki”. 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej koparko - ładowarki spełniającej 
następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe: 

a) opis parametrów technicznych: 
� rok produkcji 2010 lub 2011, 
� norma spalin TIER III, 
� masa całkowita maszyny maks. 8070 kg, 
� silnik wysokopręŜny szesnastozaworowy o mocy znamionowej min. 100 kM, 
� przednia oś skrętna, 
� napęd koparko – ładowarki na dwie osie z moŜliwością napędu na jedną oś, 
� instalacja elektryczna 12V spełniająca wymogi normy IP69, 
� alternator o mocy nie wyŜszej niŜ 100A, 
� koła przednie o rozmiarze 20 cali, koła tylne o rozmiarze 26 cali, 
� pompa wielotłoczkowa, 
� przepływ w pompie hydraulicznej min. 165 l/min, 
� sterowanie częścią koperkową i ładowarkową za pomocą joysticków, 
� przekładnia typu Autoshift – 6 biegów do przodu, 4 biegi do tyłu, 
� blokada zmiennika momentu obrotowego, 
� blokada tylnego mechanizmu róŜnicowego, 
� ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min.250 bar, 
� zbiornik paliwa min. 160l, 
� kabina operatora ogrzewana spełniająca standardy ROPS / FOPS z obrotowym fotelem i poziomem hałasu do 75 dB, 

lusterka zewnętrzne i wycieraczki na przedniej i tylnej szybie, 

b) opis parametrów eksploatacyjnych: 
� pojemność łyŜki ładowarkowej min. 1 m3, łyŜka wielofunkcyjna dzielona z widłami i amortyzacją, 
� wysokość załadunku łyŜką ładowarkową min. 3,2 m, 
� ładunek podnoszony do pełnej wysokości min. 3100 kg, 
� siła skrawania łyŜki ładowarkowej min. 6500 kg, 
� samopoziomowanie łyŜki ładowarkowej, 
� układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu, 
� głębokość kopania min. 5,90 m, 
� zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia min. 6,50 m, 
� siła skrawania łyŜki koparkowej min. 6200 kg, 
� udźwig przy złoŜonym ramieniu min. 1800 kg, 
� kąt obrotu łyŜki koparkowej min. 200o, 
� maszyna wyposaŜona w SRS, układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu, 
� maszyna wyposaŜona w urządzenie (przepływomierz) zliczające ilość zuŜytego paliwa, 

c) opis wyposaŜenia dodatkowego: 
� łyŜka koparkowa o szerokości min. 800 mm z zębami, montaŜ szybkozłączem, 
� łyŜka koparkowa, o szerokości min. 350 mm z zębami, montaŜ szybkozłączem, 
� łyŜka skarpująca 1500 mm, montaŜ szybkozłączem, 
� instalacja hydrauliczna do niezaleŜnego podłączenia narzędzi ręcznych np. młot o wadze 25 kg, pompa do odwadniania 

wykopów o przepływie 20 dm3 / min., 
� instrukcje eksploatacji i konserwacji koparko – ładowarki w języku polskim (instrukcja eksploatacji, instrukcja obsługi 

zawierająca m.in. charakterystykę techniczną sprzętu, ksiąŜeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków 
roboczych), ksiąŜki gwarancyjne koparko – ładowarki i zainstalowanego sprzętu, ksiąŜkę przeglądów serwisowych, 

� katalog części zamiennych, 
� trójkąt ostrzegawczy, 
� tablica wyróŜniająca, 
� gaśnica, 
� światło ostrzegawcze pulsujące umieszczone na dachu kabiny, 
� instalacja radiowa z odtwarzaczem CD, 



Sulechów, dn. 03.02.2011r. 
 

2/4 

� smarownica, 
� apteczka, 

d) opis pozostałych wymagań: 
� bezpłatny okres serwisowania koparko – ładowarki do 2000 mth pracy (minimum cztery przeglądy) łącznie z wymianą 

filtrów, płynów, olejów, itp. wliczony w koszt zakupu koparko – ładowarki,  
� zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego dla zaproponowanej koparko – ładowarki z czasem reakcji do 24 h 

od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie. Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość serwisowania koparko – ładowarki w siedzibie Zamawiającego, 

� autoryzowany serwis stacjonarny z magazynem części zamiennych w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego. 
Serwis musi posiadać stosowny dokument producenta wskazujący, Ŝe ten serwis ma uprawnienia do naprawy, 
przeglądów, itp., sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę (Wykonawca złoŜy jako załącznik do oferty 
oświadczenie, Ŝe dla zaproponowanej przez niego koparko - ładowarki punkt serwisowy znajduje się w odległości do 
150 km od siedziby Zamawiającego. Najpóźniej w dniu dostawy koparko - ładowarki do siedziby Zamawiającego, 
Wykonawca musi dostarczyć umowę podpisaną pomiędzy Wykonawcą a serwisem regulującą współpracę pomiędzy 
nimi w zakresie serwisowania zaproponowanej koparko – ładowarki  oraz dokument potwierdzający autoryzację 
zaproponowanego serwisu), 

� Wykonawca musi być przedstawicielem producenta i potwierdzić to stosownym dokumentem (m.in. wskazującym, Ŝe 
Wykonawca jest uprawniony przez producenta do sprzedaŜy zaproponowanej przez niego w ofercie marki koparko – 
ładowarki i uznającym Wykonawcę za przedstawiciela firmy, której sprzęt Wykonawca zaproponował), 

� koparko – ładowarka powinna posiadać deklarację zgodności produktu pod względem jakości, odpowiadać 
wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, posiadać wymagane certyfikaty, m.in. certyfikat zgodności CE 
oraz dopuszczenie do obrotu prawnego na terenie Unii Europejskiej, 

� główne elementy napędowe i konstrukcyjne muszą być wykonane przez jednego producenta (silnik, mosty, skrzynia 
biegów), 

� Wykonawca w ramach dostawy nowej koparko – ładowarki zobowiązany jest do odkupienia od Zamawiającego 
uŜywanej koparko – ładowarki HSW typ 9.50 (silnik IVECO), rok produkcji 2003 wraz z osprzętem (wysięgnik 
teleskopowy, łyŜka ładowarkowa z ostrzem i widłami, dodatkowa łyŜka koparkowa o poj. 0,1 m3), stanowiącej jego 
wyłączną własność, wolną od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie stanowiącej przedmiotu zabezpieczenia (na 
dzień 17.01.2011 r. licznik wskazuje 5276 mth pracy). Zamawiający ustala minimalną cenę zakupu uŜywanej koparko – 
ładowarki HSW na kwotę 50.000,00 zł netto plus naleŜny podatek VAT. Wykonawca zobowiązany jest przed złoŜeniem 
oferty do zapoznania się ze stanem faktycznym koparko – ładowarki HSW, gdyŜ wyklucza się jakiekolwiek roszczenia 
Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z jej stanu technicznego. Zamawiający przekaŜe wraz z koparko – 
ładowarką HSW wszelkie dokumenty będące w jego posiadaniu i niezbędne do jej prawidłowej eksploatacji. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt odbiór koparko – ładowarki HSW z siedziby Zamawiającego 
najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dostarczonej nowej koparko – ładowarki. 

1.2. Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod:  
� 43260000 – 3  Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze 
� 42420000 – 6  Łopatki, szufle, łyŜki i chwytaki do dźwigów lub koparek 
� 43640000 – 1  Części koparek  

1.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla zaproponowanej nowej koparko - ładowarki: 

1.3.1. Okres gwarancji ustala się do 2000 mth pracy koparko – ładowarki, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego 
bez zastrzeŜeń. 

1.3.2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad dostarczonej 
koparko - ładowarki oraz wad urządzeń i materiałów. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny 
autoryzowany serwis gwarancyjny z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez 
Zamawiającego o zaistniałym problemie. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać serwisu koparko - ładowarki w okresie 
gwarancji w miejscu jego pracy lub w przypadku konieczności odstawienia koparko - ładowarki do serwisu na koszt 
Wykonawcy. Autoryzowany serwis koparko - ładowarki winien znajdować się w odległości do 150 km od siedziby 
Zamawiającego. 

1.3.3. W okresie gwarancji Wykonawca wykona bezpłatne przeglądy gwarancyjne do 2000 mth pracy koparko – ładowarki (minimum 
cztery przeglądy) łącznie z wymianą filtrów, płynów, olejów, itp. wliczony w koszt zakupu koparko – ładowarki 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3)  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 
 

2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
http:// supekom.bip.sulechow.pl/ 

3. Termin realizacji: koparko - ładowarkę naleŜy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie: nie wcześniej niŜ 01.04.2011 
roku, jednak nie później niŜ 30.04.2011 roku. 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
4.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz 
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złoŜy stosowny dokument wskazujący, Ŝe Wykonawca jest uprawniony przez producenta do sprzedaŜy zaproponowanej przez 
niego w ofercie marki koparko – ładowarki i uznającym Wykonawcę za jego przedstawiciela; 

4.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten 
warunek jeśli złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP; 

4.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoŜy oświadczenie o spełnianiu 
warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz złoŜy oświadczenie, Ŝe autoryzowany, stacjonarny serwis z magazynem 
części zamiennych znajduje się w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w 
Sulechowie lub oświadczenie, Ŝe serwisowanie koparko – ładowarki przez autoryzowany serwis będzie zapewnione w siedzibie 
Zamawiającego; 

4.1.4. dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 
ust. 1 ustawy PZP 

oraz 

4.1.5. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku : Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoŜy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz złoŜy: 

4.1.5.1. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
4.1.5.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

4.1.5.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

4.2. Oferta musi być złoŜona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert. 
4.3. Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu  

i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

4.4. W celu dokonania oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej specyfikacji 
Zamawiający sprawdzi, czy złoŜone oferty zawierają wymagane oświadczenia i dokumenty, a takŜe czy potwierdzają one 
spełnienie warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŜ Wykonawca spełnia 
wyŜej wymienione warunki. 

4.5. Spełnienie powyŜszych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  
1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty 
przedłoŜonej przez Wykonawcę. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów 
otrzyma ocenę „nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP Wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się o 
udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona. 
 

5. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 
5.1. w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP naleŜy przedłoŜyć: 

� oświadczenie, Ŝe Wykonawca / konsorcjum spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP na druku stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ; 

� dokument wskazujący, Ŝe Wykonawca jest uprawniony przez producenta do sprzedaŜy zaproponowanej przez niego w 
ofercie marki koparko – ładowarki i uznającym Wykonawcę za jego przedstawiciela opisany jako załącznik nr 9; 

� oświadczenie, Ŝe autoryzowany, stacjonarny serwis z magazynem części zamiennych znajduje się w odległości do 150 km od 
siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie i oświadczenie o miejscu serwisowania 
koparko – ładowarki przez autoryzowany serwis, tj. w siedzibie autoryzowanego, stacjonarnego serwisu lub w siedzibie 
Zamawiającego na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 

� umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, 
umowy konsorcjum itp.) opisaną jako załącznik nr 13; 

5.2. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP naleŜy przedłoŜyć: 
� oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 
� aktualny odpis z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kaŜda 

strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) opisany jako załącznik nr 10; 

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert opisane jako załącznik nr 11; 

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert opisane jako załącznik nr 12; 

Wykonawcy, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia za pomocą podwykonawców, przedkładają takŜe powyŜsze 
dokumenty właściwe dla kaŜdego podwykonawcy 

5.3. w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego naleŜy przedłoŜyć: 
� specyfikację techniczną koparko - ładowarki z wyszczególnieniem wszystkich warunków minimalnych podanych przez 

Zamawiającego potwierdzająca spełnienie tych warunków wraz z podaniem marki, typu, producenta oraz wszystkich 
podstawowych danych sprzętu na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 

� dokumentację fotograficzną i rysunki techniczne oferowanej koparko - ładowarki opisane jako załącznik nr 7; 
� zaświadczenie niezaleŜnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z normami jakościowymi (m.in. 

certyfikat zgodności CE) potwierdzające, Ŝe zaoferowana koparko – ładowarka  spełnia wymagania polskich i unijnych norm 
jakościowych oraz została dopuszczona do obrotu prawnego na terenie Unii Europejskiej opisane jako załącznik nr 8; 

5.4. dokumenty podmiotów zagranicznych: 
� jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

wymaganych dokumentów stosuje się on do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane ( Dz. U. z 2009 r., Nr 226 poz. 1817 z późniejszymi zmianami); 

5.5. inne dokumenty: 
� oferta Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 
� dane Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ; 
� zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ; 

5.6. w przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie 
ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.6, dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w 
postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP opisane jako załącznik nr 14. 

5.7. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną lub w przypadku gdy osoba fizyczna jest jednym z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert opisane jako załącznik nr 15. 
 

6. Sposób uzyskania SIWZ: 
Bezpłatnie - do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. 

 

7. Termin i miejsce składania ofert: 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23 (sekretariat) w godzinach 
urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2011 r. 
do godz. 1000. 

 

8. Wadium. 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium. 

 

9. Data i miejsce otwarcia ofert: 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2011 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego  
w sali konferencyjnej – pokój nr 23, II piętro. 

 
10. Termin związania ofertą: 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do 15.03.2011 roku. 

 

11.  Kryterium wyboru oferty: 
- CENA     - 100% 

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
 

      
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 03.02.2011 roku 
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ……………………………. 
 
Zamieszczono na stronie internetowej http://supekom.bip.sulechow.pl dnia: 03.02.2011 roku 
 
Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych: 03.02.2011 roku 


