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SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Nr sprawy   FZ 21/2/2018 

 

I. Zamawiający : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie  

                              Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 

                              67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52 

 

II. Tryb zamówienia :przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia     

                                     powyżej 30 001 euro do 443 000 euro – w oparciu o Regulamin 

                                     udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. 

 

III. Przedmiot zamówienia: Dostawa dwóch sztuk  mini koparek gąsienicowych dla  

                                                PWiK w Głogowie sp. z o.o. 

 

Wymagania jakie mają spełniać dwie mini koparki gąsienicowe 
 

 

1. Wymagania techniczne dla maszyn : 

• fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 

• możliwość obrotu nadwozia o 360°; 

• układ jezdny mini-koparki - dwie gąsienice gumowe; 

• gąsienice rozsuwane w min. zakresie 980mm – 1330mm; 

• szerokość gąsienic gumowych – min.230mm; 

• mini-koparka wyposażona w silnik wysokoprężny o min. mocy 11,7 kW; 

• pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o wydajności min 35 l/min, ciśnienie w układzie roboczym 

min 230 bar; 

• dwie prędkości jazdy; 

• ogrzewana kabina z otwieraną przednia szybą; 

• serowanie instalacją hydrauliczną i skrętem ramienia w joysticku;  

• wysokość załadunku – min.2,60m; 

• obrót wysięgnika min. 55°/75°; 

• zasięg kopania przy gruncie - min.4,043m; 

• głębokość kopania – min.2,50m; (z szybkozłączem) 

• prześwit pod maszyną - min. 158mm; 

• całkowita masa maszyny – max. 1910kg; 

• masa transportowa maszyny – min 1900 kg, max 2000 kg;  

• łyżka skarpowa uchylna 1000mm sterowanie przechyłem w joysticku; 

• łyżka 610mm, oryginał producenta; 
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• łyżka 460 mm, oryginał producenta; 

• łyżka 300mm, oryginał producenta ; 

• szybkozłącze mechaniczne ; 

• automatyczna blokada sterowania i obrotu; 

• smarowanie co 500 godzin na ramieniu kopiącym;  

• instalacja hydrauliczna na ramieniu do młota wyburzeniowego; 

• młot dedykowany producenta, sworzeń 30mm ; 

• uchwyty transportowe / do podnoszenia maszyny ; 

• min. dwa światła robocze, w tym jedno montowane na wysięgniku; 

• lemiesz spycharkowy z zamkiem bezpieczeństwa ;  

• dostawca musi przedstawić Deklarację zgodności z CE na oferowaną mini koparkę ; 

• odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 150km od siedziby 

zamawiającego ; 

• oferowana mini koparka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, 

trójkąta ostrzegawczego, apteczki, oraz instrukcję obsługi w języku polskim i katalog części 

zamiennych ; 

• dostawca maszyny musi być producentem lub autoryzowanym dealerem dostarczanej mini koparki  

2. Wymagania dodatkowe: 

• wymagany min. okres gwarancji 36 m-cy licznikiem do 2000 mth oraz wszystkie 

            serwisy do 2000 mth licząc od daty dostawy; 

• zapewniony czas reakcji w  przypadku awarii minikoparki musi wynosić maksymalnie 48 godzin 

od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia; 

3. Wymagania dotyczące szkolenia pracowników Zamawiającego oraz komfort pracy i BHP 

 

• należy zapewnić szkolenie u zamawiającego maszynę dla pracowników w zakresie jej       

obsługi i eksploatacji. 

• kabina operatora z obrotowym pneumatycznym fotelem spełniający wymagania konstrukcji 

ochronnej ROPS iFOPS, podgrzewany fotel opcja 

• poziom hałasu na zewnątrz kabiny dB(A) max 105, dopuszczalny mniejszy, 

• poziom hałasu wewnątrz kabiny dB(A) max 75, dopuszczalny mniejszy, 

 

Zamawiający  w szczególnym przypadku może w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. 
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IV. Termin wykonania zamówienia :  

 

 - koparka nr 1 - 4 miesiące po podpisaniu umowy 

 - koparka nr 2 - styczeń 2019 r 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym: 

 

1. Spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  oraz spełnienie wymagań określonych      

    ujętych w załącznikach nr 1,2,3. 

 

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie winien dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia       

      spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru ewidencji działalności lub aktualny KRS wystawiony nie 

wcześniej niż na 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Oświadczenie ( stanowiące zał. Nr 1 ) 

3. Oświadczenie ( stanowiące zał. Nr 2 ) 

4. Oświadczenie ( stanowiące zał. Nr 3 ) 

5. Oferta dostawcy. 

6. Specyfikacja techniczna mini koparek gąsienicowych spełniających wymagania określone w 

przedmiocie zamówienia SIWZ 

7. Zgoda producenta na możliwość zamontowania urządzenia do monitoringu pojazdu. 

 

           Wszystkie dokumenty należy załączyć w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za  

zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

VII. Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 

         1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  

             przekazują pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną na nw adresy e-mail. 

         2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których 

             mowa w pkt.1 faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie  

             potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. 

         3. Informacji na temat niniejszej specyfikacji udziela  w dni robocze w godz. 800 –1400 

          e-mail: zbigniew.kudaka@pwik.glogow.pl 

          e-mail: pawel.kondratyk@pwik.glogow.pl  

4. Wykonawca może zwrócić się o do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji  

wpłynie do Zamawiającego na  mniej niż 3 dni przed  terminem składania  ofert.  

 

VIII. Termin związania ofertą 

 

Wykonawca jest związany oferta przez okres 90 dni licząc od dnia upływu terminu składanie ofert  

określonego w  SIWZ . 

 

IX. Przygotowanie oferty 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

mailto:zbigniew.kudaka@pwik.glogow.pl
mailto:pawel.kondratyk@pwik.glogow.pl
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3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przygotować ofertę w języku polskim. 

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do oferty 

należy załączyć specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w 

SIWZ. Zgoda producenta na możliwość zamontowania urządzenia do monitoringu pojazdu. 

8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie protestu. 

9. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z podaniem ceny netto + obowiązujący podatek  

VAT oraz cenę brutto. 

10. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. 

 

 X. Warunki handlowe dostawy: 

 

      -  w przypadku dostawy powyżej 150 km od siedziby Zamawiającego, dostawa odbędzie się   na koszt                          

               Wykonawcy do siedziby Zamawiającego 

       - warunki płatności - finansowanie dostarczonych mini koparek zostanie zrealizowana w formie    

          leasingu w odrębnej umowy.     

 

 XI.  Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert 

 

        1.Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawa dwóch sztuk  mini koparek gąsienicowych dla  

           PWiK w Głogowie sp. z o.o. Nie otwierać przed dniem 27.06.2018 r przed godziną 9:15”  z   

           podaniem adresu Oferenta, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Głogowie przy  

           ul. Łąkowej 52 w  terminie do dnia 27.06.2018 r  do godz. 9:00. 

 2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2018 r  o godz. 9:15 w sali konferencyjnej  PWiK w Głogowie      

    sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52. ( pokój nr 6). 

 

 XII.  Kryterium oceny ofert :   

             

Przy wyborze oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

1) Zakup ( cena ) dwóch sztuk  mini koparek gąsienicowych – 80 % 

2) Warunki gwarancji i rękojmi ponad wymagane minimum – 20 % 

       

 Opis kryterium: 

 

• Zakup ( cena ) dwóch sztuk  mini koparek gąsienicowych – złożone oferty ostateczne będą 

podlegały ocenie wg poniższego wzoru : 

 

 

     cena brutto oferty minimalnej 

Cena =   ------------------------------------------------- x 80  

 cena brutto oferty badanej 
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Opis kryterium: 

 

• Warunki gwarancji i rękojmi (ponad wymagane minimum 36-miesiący)  – złożone oferty 

ostateczne będą podlegały ocenie wg poniższego wzoru : 

 

 

okres gwarancji i rękojmi oferty badanej  

G =   --------------------------------------------------------------- x 20  

   najwyższy okres gwarancji i rękojmi 

 

Oceną oferty będzie suma pkt. uzyskana za oba kryteria. 

Oferta, która uzyska największą liczbę pkt. zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

 

 XIII. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku       

           naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu, przysługuje środek ochrony prawnej tj.  

           protest , wniesiony wraz z uzasadnieniem na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia   

           ogłoszenia wyników przetargu. 

 

  XIV.  Oferta nie spełniająca warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone. 

 

  XV.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku    

            gdy wartość zamówienia w złożonych ofertach przekroczy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył     

            na realizację zadania. 

 

 XVI.  Załączniki do SIWZ 

 

1. Oświadczenie ( stanowiące zał. Nr 1 ) 

2. Oświadczenie ( stanowiące zał. Nr 2 ) 

3. Oświadczenie ( stanowiące zał. Nr 3 ) 

 

 

Głogów, maj 2018 r. 

                                                                                      SPECYFIKACJĘ  ZATWIERDZIŁ 

 


