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Kamienna Góra dnia 05.02.2020r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. 

W KAMIENNEJ GÓRZE  

Występuje z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkrecyjności  na zakup koparko - 

ładowarki ( zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 

29.01.2004r. Zamówienie sektorowe. 

Przedmiot zamówienia: jest dostawa fabrycznie nowej Koparko – ładowarka rok 

produkcji 2020 – 1 szt. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
koparko-ładowarki - sztuk 1. 

a) charakterystyka techniczna: 

▪ koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania 

się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu 

Drogowym, 

▪ masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg, 

▪ długość transportowa maszyny do 5,7 m, 

▪ silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 75 KM, bez 

filtra cząstek stałych DPF i/lub filtra DOC, spełniający normę emisji spalin minimum min. 

Stage 4, 

▪ zużycie paliw do 6 litrów/1 mtg 

▪ turbodoładowanie 

▪ napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością przejścia możliwość napędu na jedną 

oś, 

▪ koła jezdne z oponami  renomowanym producentów Michelin, Bridgestone : przednie 18” i 

tylne w rozmiarze 26” 

▪ przednia oś wychylna, przednie koła skrętne 

▪ Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego 

producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty) 

▪ średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m, 

▪ skrzynia biegów maszyny manualna przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi w 

przód, minimum cztery biegi w tył,  

▪ 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący 

się, 

▪ system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do 

bieżącego zapotrzebowania, 

▪ układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min  

i ciśnieniu roboczym minimum 250bar, 

▪ stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, 

▪ podkładki gumowe stabilizatorów 

▪ błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser, 

▪ kabina operatora z obrotowym fotelem amortyzowanym wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa, uchylne szyby boczne, ogrzewanie, klimatyzacja  oraz wentylacja. 

Spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 

75dB. 

▪ Wycieraczki i spryskiwacze szyb 

▪ Zestaw lusterek 
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▪ Podświetlany zespół wskaźników sygnalizacyjnych 

▪ Akustyczny system alarmowania o wystąpieniu usterki 

▪ Gaśnica, smarownica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy 

▪ zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów, 

▪ koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS z 

podglądem co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie 

rzeczywistym 

▪ automatyczna blokada mechanizmu różnicowego typu LSD 

▪ schowek na narzędzia + akumulator 

▪ dostosowanie maszyny do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej 

▪ oświetlenie do jazdy po drogach publicznych, 

▪ drzwi  i skrzynka narzędziowa zamykane przed aktami wandalizmu 

▪ sygnalizacja dźwiękowa cofania  

▪ lampa błyskowa mocowana na magnes 

▪ katalog części zamiennych, instrukcja obsługi w języku polskim 

▪ osłona światła tylnego 

▪ zestaw narzędzi 

▪ maksymalna  głębokość kopania (ramię wysunięte) nie mniej niż 5,95 m,  

▪ wysokość ładowania nie mniej niż 3,5 m 

▪ kąt obrotu łyżki nie mniej niż 200 stopni 

▪ maksymalne ciśnienie w hydraulicznym w obwodzie głównym nie mniej niż 250 bar, 

▪ skrzynia biegów , 4 biegi w przód iw tył 

▪ maksymalna prędkość  do 40 km/h 

▪ klimatyzacja. 

▪  gumowe podkładki stabilizatorów, 

 

 

b) osprzęt ładowarkowy koparko – spycharki: 
 

▪ sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych, 

▪ musi posiadać system zapewniający samo-poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ 

stabilizacji łyżki ładowarkowej, 

▪ musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, 

▪ łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - 

możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, widły 

do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, 

▪ pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,4 m, 

▪ maksymalna wysokość załadunku minimum 3  m, 

▪ udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 100 kg, 

 

c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: 
 

▪ sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych, 

▪ musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, 

▪ szybkozłącze mechaniczne sprzętu kopiącego – oryginalne producenta, 

▪ łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm, 350 mm, łyżka skarpowa 1500 mm i 

szybkozłącze mechaniczne 

▪ ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), 

▪ głębokość kopania minimum 5,95 m, 

▪ wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 

m, 
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▪ udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg, 

▪ siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN,  

 

d) wymagania dodatkowe: 

 

▪ gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 36  miesięcy z 

limitem 3.000 motogodzin, 

▪ dostawa koparko-ładowarki w ciągu 30 dni od podpisania umowy, 

▪ dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta  

oferowanej koparko-ładowarki co poświadczy stosownym oświadczeniem producenta; 

▪ dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę,  

▪ zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,  

▪ odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 150 km od 

siedziby zamawiającego  

▪ zapewniony czas reakcji w przypadku awarii  koparko-ładowarki musi wynosić 

maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia liczone w dni robocze, a zakończenie naprawy 

maksymalnie 10 dni od daty jej rozpoczęcia, 

▪ dostawca  przeszkoli w cenie dostawy trzech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy  

i obsługi koparko ładowarki. 

▪ Warunkiem zakupu nowej maszyny jest odkup przez dostawcę starej maszyny ( pełne 

informacje na temat starej maszyny u zamawiającego)  

▪ Wycenia i wykup  koparki JCB 3CX z 2008 roku  zamawiającego, 

▪ Warunki finansowania- kredyt kupiecki. 

 

 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci/ Wykonawcy  spełniający następujące warunki: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają ich posiadania 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania zamówienia 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia 

następujących dokumentów w formie oświadczenia dotyczące w/w punktów.  

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej : 

 

1. Osobiście w siedzibie firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 58-400 Kamienna Góra ul. Zamkowa nr 3, 

2. Pocztą lub listem poleconym, kurierem na adres Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 58-400 Kamienna Góra ul. Zamkowa nr 3, 

3. Termin dostarczania ofert upływa w dniu : 14.02.2020r. 

4. Kryterium oferty: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

a) Cena netto w PLN – maksymalna ilość pkt 60, 

b) Głębokość kopania - maksymalna ilość pkt 10 

c) Termin dostawy - maksymalna ilość pkt 30 
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5, Zastrzeżenia: 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje spółki  Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kamiennej Górze ul. Zamkowa nr 3 do żadnego 

określonego działania: 

• Wydanie mniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje  Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kamiennej Górze ul. 

Zamkowa nr 3 do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje spółki do 

składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty 

•  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kamiennej 

Górze ul. Zamkowa nr 3 nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów/ wykonawców w 

związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kamiennej 

Górze ul. Zamkowa nr 3 zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub 

części zapytania ofertowego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


