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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:629899-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Siedlce: Maszyny do załadunku lub przeładunku
2021/S 240-629899
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Błonie 3
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goś - Pszczółkowska
E-mail: info@zuo.siedlce.pl
Tel.: +48 256332522
Faks: +48 256332526
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuo.siedlce.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sp. z o.o.

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: 38.11.Z

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przetarg nieograniczony(dla kwoty powyżej 913 630 zł.) na zakup i dostawę ładowarki kołowej na potrzeby
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

II.1.2)

Główny kod CPV
42418900 Maszyny do załadunku lub przeładunku

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ładowarki kołowej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2. Ładowarka wraz z osprzętem będzie wykorzystywana do
załadunku/ rozładunku odpadów, usypywania pryzm. Praca z materiałem m. in. o ciężarze właściwym ok 1200
kg/m3.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ładowarki kołowej na potrzeby Zakładu Utylizacji
Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2. Ładowarka wraz z osprzętem będzie
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wykorzystywana do załadunku/ rozładunku odpadów, usypywania pryzm. Praca z materiałem m. in. o ciężarze
właściwym ok 1200 kg/m3.
2. Parametry urządzenia:
STAN
fabrycznie nowy
rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 r.
SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW
• Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, 6 cylindrowy
• pojemność minimum 6,0 l.
• moc min.: 170 kW
• maksymalny moment obrotowy; minimum 1150Nm
• norma emisji spalin minimum STAGE 5, bez filtra cząstek stałych DPF
• chłodnica oleju hydraulicznego
• ciecz chłodząca silnika oraz powietrze doładowujące
• suchy filtr powietrza
• wstępny filtr powietrza typu “cyklon”
• poziom hałasu w kabinie operatora i na zewnątrz spełniający obowiązujące normy PL i EU
• skrzynia biegów automatyczna, minimum 5 biegów do przodu I minimum 3 biegi do tyłu
• sterowanie skrzynią biegów – zintegrowany pojedynczy joystick sterujący ze zmianą kierunku jazdy i Kickdown
• zmiana biegów pod obciążeniem z możliwością przełączenia na tryb manualny lub zmiana biegów przed
obciążeniem dostosowana jest automatycznie
• mimimum silnik wyprodukowany przez producenta maszyny
PODWOZIE
· napęd na wszystkie koła
· opony pełne
· cztery koła równej wysokości
· min. 2 tryby sterowania maszyną:
· most przedni mocowany na sztywno do ramy, most tylny mocowany wahliwie
· mosty z automatyczną blokadą dyferencjału lub z hydraulicznym poślizgiem.
· przekładnia planetarna pływająca w piastach kół jezdnych, układ kierowniczy, zapewniający płynne sterowanie
maszyną przy każdej prędkości obrotowej silnika
· hamulce na cztery koła sterowane hydraulicznie, wielotarczowe typu mokrego
· hamulec postojowy hydrauliczny lub elektryczny włączany w kabinie operatora
· system centralnego smarowania
UKŁAD CHŁODZENIA I HYDRAULICZNY
· chłodnice o szerokich kanałach przelotowych, odporne na zabrudzenia z samoczynnym oczyszczaniem
· urządzenie ostrzegające przed przeciążeniem
· układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
· instalacja hydrauliczna do obsługi sprzętów z przodu maszyny
· wziernik poziomu oleju
· chłodnica olejowa
· wentylator wychylny, zamocowany na zawiasach w celu szybkiego dostępu do chłodnic lub wentylator
umieszczony za chłodnicami
· rozdzielacz główny 3 sekcyjny z zaworem bezpieczeństwa
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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· instalacja 24 V
· dwa akumulatory 12V
STEROWANIE I ŁYŻKA
· system centralnego smarowania
· waga do ważenia zawartości łyżki
· sterowanie układem roboczym przy pomocy joysticka z możliwością jednoczesnego sterowania różnymi
ruchami osprzętu
· sterowanie maszyną za pomocą regulowanej kierownicy
· wybór kierunku jazdy na joysticku
· łyżka wysokiego wysypu z przykręcanym, odpornym na zużycie lemieszem dwustronnym, jednoczęściowym
· łyżka o pojemności min. 3,0 m3, wysokiego wysypu
· łyżka szerokości do 320 cm
· automatyczne poziomowanie łyżki
· układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego
WYMIARY MASZYNY, POJEMNOŚCI I WYDAJNOŚĆ
· wysokość maximum 3,47 m
· szerokość maszyny maximum 2,90 m i nie większa niż szerokość łyżki
· długość całkowita z łyżką opartą o grunt: 8,50 m
· kąt skrętu prawo/lewo minimum 40º
· promień skrętu na zewnętrznej krawędzi opon maximum 6,10 m
· ciężar maszyny gotowej do pracy maximum 19500 kg
· Pojemność zbiornika paliwa min 280 l
· pojemność układu hydraulicznego minimum 280 l
· ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym minimum 200 bar
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Dokument potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed jego złożeniem.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu – załącznik nr 6
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał min. jedną dostawę o wartości min. 400.000,00 zł. brutto ładowarki kołowej o parametrach
zbliżonych do przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/01/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/01/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2022 r., o godzinie 10:15.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

10/12/2021
S240
https://ted.europa.eu/TED

5/6

Dz.U./S S240
10/12/2021
629899-2021-PL

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2021
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