
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 488142-2012 z dnia 2012-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko ładowarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2010 r. Koparko-

ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z 

obowiązującymi... 

Termin składania ofert: 2012-12-13  

 

Płońsk: Dostawa koparko-ładowarki 

Numer ogłoszenia: 527590 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 488142 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, 

tel. , faks. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koparko-ładowarki. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko 

ładowarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2010 r. Koparko-ładowarka kołowa spełniająca 

wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z certyfikatem CE. Koparko-

ładowarka musi być sprawna technicznie i gotowa do eksploatacji Charakterystyka techniczna 

koparko-ładowarki: 1) masa eksploatacyjna maszyny max 8000 kg; 2) rozstaw osi max - 2200mm; 

3) max wysokość maszyny 3800 mm; 4) silnik wysokoprężny o mocy znamionowej minimalnej 70 

kW (95 kM); 5) napęd koparko-ładowarki na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś; 6) koła 

jezdne nie mniejsze niż: przednie małe 18 cali, tylne duże 28 cali; 7) przednia oś wychylna, przednie 

koła skrętne; 8) skrzynia biegów maszyny manualna, synchronizowana, pozwalająca na zmianę 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=488142&rok=2012-12-04


biegów podczas jazdy, z elektronicznym sterowaniem zmiany kierunku jazdy; 9) tylna oś z 

możliwością blokady mechanizmu różnicowego; 10) napęd koparko-ładowarki na dwie osie z 

możliwością napędu na jedną oś; 11) układ hamulcowy działający na jedną lub dwie osie z 

możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu; 12) układ kierowniczy 

wspomagany hydraulicznie; 13) Układ elektryczny 12V zabezpieczony przed wilgocią i drganiami; 

14) układ hydrauliczny zamknięty z pompa wielotłoczkową podającą ciśnienie robocze min: 220 bar 

o wydatku min: 125 l/min; 15) System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu 

hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania; 16) stabilizatory tylne niezależne, wysuwane 

hydraulicznie z regulacją luzu i czujnikami wysuwu; 17) maksymalna prędkość jazdy niemniejsza niż 

35 km/h 18) zbiornik paliwa zamykany na kluczyk o pojemności min 160 l; 19) sygnał dźwiękowy 

jazdy w tył; Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 1) koparko-ładowarka musi posiadać system z 

równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej; 

2) koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy; 3) łyżka 

ładowarkowa dzielona [otwierana] z zębami, wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, 

ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania; 4) na łyżce muszą być zamontowane 

widły do palet; 5) pojemność łyżki ładowarki min 1,0 m3, szerokość łyżki nie mniejsza niż 2400 mm; 

6) minimalna wysokość ładowania 3300 mm; 7) udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej 

3000 kg i powyżej; 8) układ ładowarkowy wyposażony w podwójny siłownik do zamykania łyżki; 

Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki : 1) koparka z łyżką podsiębierną , z 

możliwością przesuwu bocznego wysięgnika. 2) sterowanie osprzętem koparki za pomocą dźwigni 

mechanicznych na rozdzielaczu hydraulicznym. 3) ramię koparkowe o profilu wygiętym. 4) łyżka 

koparkowa o szer.600 mm. 5) dodatkowo łyżka skarpowa o szer. 1600 mm. 6) ramię koparki o 

zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym) o maksymalnej głębokości kopania 

nie mniejszej niż 5800 mm. 7) kąt obrotu łyżki koparki: min. 205 stopni. 8) linia hydrauliczna 

wysokiego ciśnienia np. pod młot wyburzeniowy Kabina : 1) regulowana kolumna kierownicy; 2) 

kabina spełniająca wymagania ROPS oraz FOPS wyposażona w wentylację, ogrzewanie, lusterka 

wsteczne min 3szt. 3) kabina z drzwiami otwieranymi po obu stronach 4) immobiliser; 5) lampy 

robocze halogenowe przednie i tylne, pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego na 

dachu kabiny 6) trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, standardowy zestaw narzędzi, 7) fotel 

operatora przekręcany, wyposażony w zawieszenie pneumatyczne z pasem bezpieczeństwa 

Warunki gwarancji i serwisu: 1) Gwarancja na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy lub 

5000 godzin. 2) Wykonawca zapewni obsługę serwisową w ramach gwarancji. Czas reakcji 

serwisowej od momentu zgłoszenia nie dłużej niż 24 godziny 3) Wszystkie naprawy gwarancyjne 

Wykonawca wykona bezpłatnie na miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie Polski. 4) 

Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch operatorów 



Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko- ładowarki. CPV - 34.14.47.10-8 - ładowarki 

jezdne.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.10-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o., ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 185000,00 

 Oferta z najniższą ceną: 185000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 185000,00 

 Waluta: PLN. 

 

 


