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Kwidzyn: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej w 
formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z. o.o. , Gilwa Mała 8, 82-500 
Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 2795828, faks 055 2795828. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuo.kwidzyn.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej 
ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z gwarancją 
wykupu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa, w formie leasingu operacyjnego, ładowarki kołowej oraz ładowarki 
teleskopowej. Ładowarki winny być fabrycznie nowe, z roku produkcji 2014 lub 2015. 
Ładowarki muszą być przystosowane do ruchu po drogach publicznych. Wykonawca 
zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie operatorów w zakresie obsługi i konserwacji 
ładowarek na własny koszt w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający z uwagi na późniejszą 
obsługę serwisową wymaga, aby obie ładowarki pochodziły od jednego producenta. 
Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta oraz przedstawić 
stosowny dokument potwierdzający ten fakt I. Ładowarka kołowa 1. Parametry techniczne a) 
Napęd hydrokinetyczny b) Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa, turbodoładowany, chłodzony cieczą spełniający minimum normę EU Stage IIIB - 
TIER 4i o maksymalnej pojemności 7 litrów, bez zastosowani filtra cząsteczek stałych lub 
układu SCR (adblue). c) Moc silnika według normy SAE J1995/ISO14396 minimum 170KM, 
Maksymalny moment obrotowy min. 800 Nm d) Automatyczna skrzynia biegów 4 biegi do 
przodu - 3 biegi do tyłu e) Automatyczna 100% blokada dyferencjału przedniego mostu f) 
Układ hydrauliczny zasilany podwójną pompą osiowo-tłoczkową g) Minimalna łączna 



wydajność pomp hydraulicznych 260 l min, Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min 
250 bar h) Hamulec zasadniczy hydrauliczny działający na wszystkie koła, Hamulec 
postojowy działający na wszystkie koła i) Układ skrętu z ramą przegubową j) Dwa siłowniki 
hydrauliczne w układzie skrętu ramy k) Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS l) Kabina 
wyposażona w ogrzewanie oraz klimatyzację m) Regulowana kolumna kierownicy n) 
Wycieraczka i spryskiwacz przedniej i tylnej szyby o) Lusterka zewnętrzne podgrzewane p) 
Fotel operatora regulowany i ergonomiczny z pasem bezpieczeństwa q) Filtr kabinowy r) 
Łyżka ładowarkowa z krawędzią skrawającą o pojemności min. 2,4 m3 s) Pełne oświetlenie 
drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego i oświetlenie robocze z przodu i tyłu 
maszyny t) Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego u) Ramiona z układem dwóch siłowników 
podnoszenia oraz dwóch siłowników otwierania/zamykania łyżki. v) Siła zrywania na 
ramionach ładowarki min. 120 kN w) Pełen cykl pracy ładowarki max. 10 s x) Dodatkowa 
sekcja hydrauliki do zasilania wymiennych osprzętów y) Automatyczne poziomowanie łyżki, 
Kąt wysypu łyżki min 45 stopni z) Poziom hałasu w kabinie nie przekraczający 69 db (A) 2. 
Wymiary a) Ogumienie wzmacniane 20,5-R25 (L3) b) Masa operacyjna maszyny w 
przedziale od 13000kg - 16000 kg c) Wysokość całkowita maszyny max. 3400 mm d) 
Długość całkowita maszyny z łyżką ładowarkową max. 7000 mm e) Wysokość mierzona od 
podłoża do sworznia obrotu łyżki min. 3900 mm f) Maksymalna średnica zawracania 
mierzona po krawędzi zewnętrznej opon max. 5500 mm 3. Wyposażenie a) apteczka b) 
gaśnica c) trójkąt ostrzegawczy d) Tablica wyróżniająca e) klucz do kół, smarownica, tuba 
smaru f) Katalog części zamiennych. g) Instrukcja obsługi w języku polskim h) Książka 
gwarancyjna i) Lampa migowa j) Certyfikat zgodności CE II. Ładowarka teleskopowa 1. 
Parametry techniczne a) Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, szesnastozaworowy o 
maksymalnej pojemności 4,5 l z turbodoładowaniem, spełniający europejskie normy niskiej 
emisji spalin Stage IIIb. - TIER4, b) Moc silnika według normy SAE J1995/ISO14396 
minimum 125 KM c) Silnik wykonany w technologii bez zastosowanie filtra cząsteczek 
stałych lub układu SCR (adblue) d) Skrzynia biegów Powershift, 4 biegi do tyłu i do przodu, 
zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna, pozwalająca na płynną zmianę biegów pod 
obciążeniem, wybór kierunku- dźwignia w kolumnie kierowniczej oraz joystick e) Układ 
przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów) wyprodukowane przez jednego producenta f) 
Sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego servo joysticka z dodatkową 
możliwością wyboru kierunku jazdy, zmiany biegów oraz proporcjonalnym wysuwaniem i 
wsuwaniem teleskopu g) Napęd na obie osie 4x4 - mechaniczny. Obie osie skrętne oraz trzy 
tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna , obie osie skrętne, tryb kraba. Przełączanie 
trybów bez konieczności zatrzymania maszyny h) Cztery koła równe wyposażone w opony do 
pracy w trudnych warunkach i) Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, wielotarczowy 
zanurzony w oleju, samoregulujący j) Układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza 
osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia k) Szybkozłącze ładowarkowe z 
hydraulicznym odpinaniem i zapinaniem osprzętów umożliwiające uzbrojenie maszyny w 
dodatkowy osprzęt l) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie m) Układ hydrauliczny 
zasilany pompą tłoczkową o przepływie min. 140 l-min i ciśnieniu roboczym min. 260 bar, 
umożliwiający wykonywanie jednocześnie kilku funkcji roboczych w trzech niezależnych 
płaszczyznach n) Układ elektryczny 12V, alternator min. 95amp, akumulator o pojemności 
min. 95AH o) Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego 
ciśnienia oleju w silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, 
niskiego poziomu płynu chłodzącego, sygnał cofania p) Lusterka wsteczne zewnętrzne, 
lusterko tylne, światła robocze q) wskaźniki: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik 
poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, 
pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych, 
alarm stabilności wzdłużnej r) Osłony podwozia i wałów napędowych - zabudowa stalowa s) 



Udźwig maksymalny min. 4900 kg, udźwig na pełnej wysokości min. 2500 kg t) Maksymalna 
wysokość podnoszenia ładunku co najmniej 8 m u) Maksymalny zasięg do przodu min. 4,4 m 
v) Udźwig na maksymalnym zasięgu min 1500 kg 2. Wymiary a) Prześwit - min. 0,4m b) 
Rozstaw osi - min. 2,75 m 3. Wyposażenie a) apteczka b) gaśnica c) trójkąt ostrzegawczy d) 
Tablica wyróżniająca e) klucz do kół, smarownica, tuba smaru f) Katalog części zamiennych. 
g) Instrukcja obsługi w języku polskim h) Książka gwarancyjna i) Lampa migowa j) 
Certyfikat zgodności CE k) Instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny l) 
Zaczep mechaniczny do przyczep m) Widły do palet w wyposażeniu standardowym; Łyżka 
wzmacniana objętościowa 3,00 m3. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 43.26.11.00-1. 

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:  Zakończenie: 
15.08.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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: 

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; 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  

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

Propozycja formularza umowy leasingu 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 95 
• 2 - Okres gwarancji - 5 

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 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy jedynie w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
umowy, a w tym przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zuo.kwidzyn.pl - zakładka: Przetargi 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Gilwa Mała 8 (82 - 500 Kwidzyn). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  14.07.2015 godzina 08:00, miejsce: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Gilwa Mała 
8 (82 - 500 Kwidzyn) - 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 

 
 


