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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd-plonsk.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koparko-ładowarki. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa koparko- ładowarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012 r., z 

przebiegiem nie większym niż 3000 mtg. Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być wykonane 

przez jednego producenta podlegające gwarancji przez jedna firmę. Koparko - ładowarka kołowa 

powinna spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pózn.zm.) z certyfikatem CE. Koparko-ładowarka 

musi być sprawna technicznie i gotowa do eksploatacji Charakterystyka techniczna koparko-

ładowarki: 1. Silnik - 4-cylindrowy, wysokoprężny turbodoładowany spełniający normę TIER IIIA 2. 

Moc - min. 70 kW/95 KM; 3. Skrzynia biegów - półautomatyczna, przełączana pod obciążeniem, co 

najmniej cztery biegi w przód, i cztery w tył; 4. Rozstaw osi max - 2200mm (pomiędzy pierwszą i 

drugą osią) 5. Maksymalna wysokość pojazdu 3800 mm; 6. Przednia oś skrętna zawieszona 

wahliwie 7. Koła maszyny z przodu min 18 cali z tyłu min 28 cali 8. Tylna oś z możliwością blokady 

http://www.pzd-plonsk.pl/


mechanizmu różnicowego w 100 % 9. Napęd koparko-ładowarki na dwie osie z możliwością 

napędu na jedną oś; 10. Stalowa osłona wału napędowego 11. Układ hydrauliczny zamknięty z 

pompa wielotłoczkową 12. Ciśnienie w układzie hydraulicznym min.250 Bar 13. Dopuszczalna 

masa całkowita min. 9000 kg; 14. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, tarczowy suchy; 15. 

Układ hamulcowy hydrauliczny obsługujący dwa niezależne układy hamowania; 16. Zbiornik paliwa 

zamykany na kluczyk o pojemności min 160 l 17. Instalacja elektryczna zasilania 12V, alternator o 

mocy min 110 Amper 18. Sygnał dźwiękowy jazdy w tył; 19. Układ podgrzewania bloku silnika na 

napięcie sieciowe 230 V 20. Bezpłatny satelitarny układ monitorowania pracy maszyny i pozycji 

dostępny przez internet informujący o: liczbie mtg, pozycji maszyny na mapie GPS, ilości 

przepracowanych mtg w ciągu dnia ,tygodnia ,okresach postoju. Kabina 1.Regulowana kolumna 

kierownicy; 2. Spełniająca wymagania ROPS oraz FOPS wyposażona w lusterka wsteczne min 

3szt 3. Immobiliser; 4. Lampy robocze przód 4 szt i tył 4 szt, kogut ostrzegawczy na dachu kabiny 5. 

Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, standardowy zestaw narzędzi, 6.Mata podłogowa; 7.Fotel 

operatora przekręcany, wyposażony w zawieszenie pneumatyczne z pasem bezpieczeństwa 

8.Hydraulicznie podnoszone podpory wraz z zamkami 9.Osłona przeciw słoneczna kabiny; 

10.Radio z CD Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki : 1 Koparko-ładowarka musi posiadać 

system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samo poziomowanie łyżki 

ładowarkowej; 2. Koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizujący łyżkę ładowarkowa podczas 

jazdy 3. Łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana) wielofunkcyjna sterowana za pomocą dźwigni 4. 

Pojemność nominalna łyżki ładowania co najmniej 1 m3, szerokość min. 2,40 m 5. Na łyżce muszą 

być zamontowane widły do palet; 6. Minimalna wysokość ładowania 3490 mm; Osprzęt 

podsiębierny koparko-ładowarki: 1. Głębokość minimalna kopania 5800 mm; 2. Szerokość łyżki 

kopiącej od 600 do 700 mm; 3. Kąt obrotu łyżki koparki min.205 stopni 4. Ramie łyżki musi 

posiadać możliwości przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość min. 1 m; 5. 

Ramie koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie; 6. Ramie kopiące wyposażone w 

szybkozłącze do montażu łyżek 7. Łyżka skarpowa sztywna min 1600 mm 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.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.10-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 

zł. Słownie: pięć tysięcy złotych. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od 

terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) 

pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach 

bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: Grupa Bankowa Bank 

Spółdzielczy w Ciechanowie nr rachunku: 21 8213 0008 2006 0801 5161 0006 z adnotacją: 

Wadium - nr sprawy: DT.272.19.2014 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub 

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń 

udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału. 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do upływu terminu, który został podany w punkcie D SIWZ. 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 

rachunku bankowym zamawiającego. UWAGA: Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu 

wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione 

w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. a) Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Zamawiający zwraca 

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 

wniesienia żądano. b) Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na 



wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty, c) 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 3) Utrata wadium Zgodnie z art. 46 ust 4a ustawy zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 

ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, 

chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zgodnie z art. 46 ust. 5 

ustawy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

zamawiającego, w przypadku gdy: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował 

(zakończył) bądź realizuje minimum jedną dostawę koparko-ładowarki o wartości nie 

mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, oraz załączy dokumenty potwierdzających, że te 

dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia ww. warunku określonego dla 

wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 



okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami .Część II SIWZ. b) Pełnomocnictwo zgodnie 

z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli 

dotyczy), c) Parafowany wzór umowy . Część III SIWZ. d) Upoważnienie do podpisywania oferty 

oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego 

podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. UWAGA: 

Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie 

figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie 

dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii 



poświadczonych za zgodność z oryginałem. Załączane do oferty kopie dokumentów należy 

potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego 

dokumentu. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1) Okoliczności i Warunki na jakich Zamawiający zamierza dokonywać zmian zawartej Umowy 

podczas realizacji inwestycji: a. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania 

przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. b. Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły 

przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które 

uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań. c. Z powodu działań 

osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron 2) Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej 

poprzedzonej pisemnym udokumentowanym wnioskiem Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów 

§11 umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.pzd-plonsk.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy 

Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101,. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 18.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101, 

Sekretariat.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 



niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


