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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

Ogłoszenia o zamówieniu    x  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu    

objętym dynamicznym systemem zakupów   Ogłoszenia o konkursie    

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy     Ogłoszenia o wynikach konkursu   

                                                                                      

 

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer 514342-N-2020. i data  19/02/2020 (dd/mm/rrrr)  

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: 

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. 

Adres pocztowy: 13-300 

Miejscowość: 

Mszanowo 

Kod pocztowy: 

13-300 

Województwo: 

Warmińsko-mazurskie 

Tel.: 

564742447 

Faks: 

- 

 

  
Urząd Zamówień Publicznych 

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 

http://www.portal.uzp.gov.pl 

 
 

 
 

Rzeczpospolita Polska  

Urząd Zamówień Publicznych 

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 

Faks: (022) 45 87 700 

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy): 

Miejsce, w którym znajduje 

się zmieniany tekst (podać 

 nr sekcji i pkt): 

W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu powinno być: 

Numer sekcji II. 

Punkt II.4) 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa i zakup 

koparko – ładowarki (rok 

produkcji 2019 lub 2020) – 

sztuk 1.  

2. Charakterystyka 

techniczna: 

a) Koparko – ładowarka 

kołowa spełniająca 

wymagania pojazdu 

dopuszczonego do 

poruszania się po 

drogach publicznych 

zgodnie z 

obowiązującymi 

przepisami ustawy 

Prawo o Ruchu 

Drogowym, 

b) Masa eksploatacyjna 

maszyny do 8200 kg, 

c) Długość transportowa 

maszyny do 5,7 m, 

d) Silnik wysokoprężny 

turboładowany o mocy 

znamionowej brutto 

maksimum 76 KM, bez 

filtra cząstek stałych 

DPF, spełniający 

normę emisji spalin 

minimum StageV, 

e) Pojemność silnika do 

4000cm3, moment 

obrotowy min. 430 

przy 1200 obr/min 

f) Napęd koparko – 

ładowarki na dwie osie, 

możliwość napędu na 

jedną oś, 

g) Koła jezdne z oponami 

przemysłowymi: 

przednie 18” i tylne w 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa i zakup koparko – 

ładowarki (rok produkcji 2019 

lub 2020) – sztuk 1.  

2. Charakterystyka techniczna: 

a) Koparko – ładowarka kołowa 

spełniająca wymagania 

pojazdu dopuszczonego do 

poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

ustawy Prawo o Ruchu 

Drogowym, 

b) Masa eksploatacyjna maszyny 

do 8200 kg, 

c) Długość transportowa maszyny 

do 5,7 m, 

d) Silnik wysokoprężny 

turboładowany o mocy 

znamionowej brutto 

maksimum 76 KM, z filtrem 

cząstek stałych DPF  

spełniający normę emisji 

spalin minimum StageV, 

e) Pojemność silnika do 

4000cm3, moment obrotowy 

min. 430 przy 1200 obr/min 

f) Napęd koparko – ładowarki na 

dwie osie, możliwość napędu 

na jedną oś, 

g) Koła jezdne z oponami 

przemysłowymi: przednie 18” 

i tylne w rozmiarze 26” 

h) Przednia oś wychylna, 

przednie koła skrętne 

i) System automatycznego 

ograniczenia poślizgu 

dyferencjały typu LSD, 

j) Wszystkie główne komponenty 

układu napędowego 

wyprodukowane przez jednego 
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rozmiarze 26” 

h) Przednia oś wychylna, 

przednie koła skrętne 

i) System 

automatycznego 

ograniczenia poślizgu 

dyferencjały typu LSD, 

j) Wszystkie główne 

komponenty układu 

napędowego 

wyprodukowane przez 

jednego producenta 

(silnik, skrzynia 

biegów, mosty), 

k) Średnica zawracania 

koparko – ładowarki 

bez hamulca do 8,5m, 

l) Skrzynia biegów 

maszyny manualna 

przyłączalna pod 

obciążeniem, minimum 

cztery biegi w przód, 

minimum 4 biegi w tył, 

z przełącznikiem 

kierunku jazdy 

umiejscowionym w 

kierunku kierownicy, 

m) 2 niezależne układy 

hamowania, hamulec 

zasadniczy 

hydrauliczny, mokry, 

samoregulujący się, 

n) System hydrauliczny 

umożliwiający 

dostosowanie 

wydajności układu 

hydraulicznego do 

bieżącego 

zapotrzebowania, 

o) Układ hydrauliczny 

zasilany pompą 

wielotłoczkową o 

wydajności min 160 

litrów/ min i ciśnieniu 

roboczym minimum 

250 bar, 

p) Stabilizatory tylne 

niezależne, wysuwane 

hydraulicznie, 

q) Błotnik kół przednich i 

producenta (silnik, skrzynia 

biegów, mosty), 

k) Średnica zawracania koparko – 

ładowarki bez hamulca do 

8,5m, 

l) Skrzynia biegów maszyny 

manualna przyłączalna pod 

obciążeniem, minimum cztery 

biegi w przód, minimum 4 

biegi w tył, z przełącznikiem 

kierunku jazdy 

umiejscowionym w kierunku 

kierownicy, 

m) 2 niezależne układy 

hamowania, hamulec 

zasadniczy hydrauliczny, 

mokry, samoregulujący się, 

n) System hydrauliczny 

umożliwiający dostosowanie 

wydajności układu 

hydraulicznego do bieżącego 

zapotrzebowania 

o) Układ hydrauliczny zasilany 

pompą wielotłoczkową o 

wydajności min 160 litrów/ 

min i ciśnieniu roboczym 

minimum 250 bar, 

p) Stabilizatory tylne niezależne, 

wysuwane hydraulicznie, 

q) Błotnik kół przednich i 

tylnych, skrzynia narzędziowa, 

immobiliser, 

r) Kabina operatora z obrotowym 

fotelem, spełniająca 

wymagania konstrukcji 

ochronnej ROPS i FOPS, 

poziom hałasu w kabinie do 74 

dB, 

s) Klimatyzacja manualna 

kabiny, 

t) Zbiornik paliwa o pojemności 

minimum 150 litrów, 

u) Koparko – ładowarka musi być 

wyposażona w fabryczny 

system nawigacji satelitarnej 

GPS z podglądem co najmniej: 

zużycie paliwa, trybów pracy, 

miejsca postoju maszyny w 

czasie rzeczywistym, 

v) Fabryczny tempomat, 
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tylnych, skrzynia 

narzędziowa, 

immobiliser, 

r) Kabina operatora z 

obrotowym fotelem, 

spełniająca wymagania 

konstrukcji ochronnej 

ROPS i FOPS, poziom 

hałasu w kabinie do 74 

dB, 

s) Klimatyzacja manualna 

kabiny, 

t) Zbiornik paliwa o 

pojemności minimum 

150 litrów, 

u) Koparko – ładowarka 

musi być wyposażona 

w fabryczny system 

nawigacji satelitarnej 

GPS z podglądem co 

najmniej: zużycie 

paliwa, trybów pracy, 

miejsca postoju 

maszyny w czasie 

rzeczywistym, 

v) Fabryczny tempomat, 

w) Instalacja narzędzi 

ręcznych z przewodami 

hydraulicznymi na 

bębnie zwijakowym. 

3. Osprzęt ładowarkowy 

koparko – ładowarki: 

a) Sterowanie ramieniem 

ładowarkowym za 

pomocą dwóch 

joysticków 

elektrohydraulicznych 

umieszczonych w 

podłokietnikach fotela 

operatora, 

b) Musi posiadać system 

zapewniający 

samopoziomowanie 

łyżki ładowarkowej 

oraz układ stabilizacji 

łyżki ładowarkowej, 

c) Musi posiadać układ 

powrotu łyżki 

ładowarkowej do 

pozycji ładowania, 

w) Instalacja narzędzi ręcznych z 

przewodami hydraulicznymi 

na bębnie zwijakowym. 

3. Osprzęt ładowarkowy koparko 

– ładowarki: 

a) Sterowanie ramieniem 

ładowarkowym za pomocą 

dwóch joysticków 

elektrohydraulicznych 

umieszczonych w 

podłokietnikach fotela 

operatora, 

b) Musi posiadać system 

zapewniający 

samopoziomowanie łyżki 

ładowarkowej oraz układ 

stabilizacji łyżki 

ładowarkowej, 

c) Musi posiadać układ powrotu 

łyżki ładowarkowej do pozycji 

ładowania, 

d) Łyżka ładowarkowa 

montowana dzielona 

(otwierana), wielofunkcyjna: 6 

w 1 – możliwość spychania, 

ładowania, kopania, 

chwytania, rozściełania i 

wyrównywania, mocowania na 

szybkozłącze hydrauliczne, 

e) Widły do palet zamontowane 

na łyżce ładowarkowej lub 

szybkozłączu, 

f) Pojemność łyżki ładowarki 

minimum 1,0m3, szerokość 

łyżki do 2,4m 

g) Maksymalna wysokość 

załadunku minimum 3,1 m, 

h) Udżwig na pełną wysokość w 

łyżce ładowarkowej minimum 

3100 kg, 

4. Osprzęt koparkowy podsięrbny 

koparko – ładowarki: 

a) Sterowanie ramieniem 

ładowarkowym za pomocą 

dwóch joysticków 

elektrohydraulicznych 

umieszczonych w 

podłokietnikach fotela 

operatora, 

b) Musi posiadać możliwość 
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d) Łyżka ładowarkowa 

montowana dzielona 

(otwierana), 

wielofunkcyjna: 6 w 1 

– możliwość spychania, 

ładowania, kopania, 

chwytania, rozściełania 

i wyrównywania, 

mocowania na 

szybkozłącze 

hydrauliczne, 

e) Widły do palet 

zamontowane na łyżce 

ładowarkowej lub 

szybkozłączu, 

f) Pojemność łyżki 

ładowarki minimum 

1,0m3, szerokość łyżki 

do 2,4m 

g) Maksymalna wysokość 

załadunku minimum 

3,1 m, 

h) Udżwig na pełną 

wysokość w łyżce 

ładowarkowej 

minimum 3100 kg, 

4. Osprzęt koparkowy 

podsięrbny koparko – 

ładowarki: 

a) Sterowanie ramieniem 

ładowarkowym za 

pomocą dwóch 

joysticków 

elektrohydraulicznych 

umieszczonych w 

podłokietnikach fotela 

operatora, 

b) Musi posiadać 

możliwość przesuwu 

bocznego wysięgnika 

koparkowego, 

c) Hydrauliczny przesuw 

ramienia koparkowego, 

d) Łyżka koparkowa o 

szerokości 600 mm +- 

20mm, 

e) Ramię koparkowe o 

zmiennej długości, 

rozsuwane 

hydraulicznie 

przesuwu bocznego 

wysięgnika koparkowego, 

c) Hydrauliczny przesuw 

ramienia koparkowego, 

d) Łyżka koparkowa o szerokości 

600 mm +- 20mm, 

e) Ramię koparkowe o zmiennej 

długości, rozsuwane 

hydraulicznie (teleskopowe), 

f) Głębokość kopalni minimum 

5,95m, 

g) Wysokość załadunku przy 

złożonym ramieniu (bez 

wysuwu teleskopowego) 

minimum 3,5 m, 

h) Udźwig przy złożonym 

ramieniu (bez wysuwu 

teleskopowego) minimum 

1400 kg, 

i) Siła skrawania na łyżce 

koparkowej minimum 60kN, 

j) Łyżka skarpowa 1500 mm, 

n) Szybkozłącze mechaniczne do 

szybkiej wymiany osprzętów, 

o) Instalacja hydrauliczna do 

zasilania młota 

wyburzeniowego lub łyżki 

skarpowej uchylnej, 

p) Szybkozłącze koparkowe 

hydrauliczne. 

 

5. Wymagania dodatkowe: 

a) Gwarancja na oferowaną 

koparko – ładowarkę musi 

wynosić co najmniej 12 

miesięcy bez limitu 

motogodzin, 

b) Dostawa koparko – ładowarki 

w ciągu 14 dni od podpisania 

umowy, 

c) Dostawca powinien być 

producentem lub 

autoryzowanym 

przedstawicielem producenta 

co poświadczy stosownym 

oświadczeniem producenta, 

d) Dostawca musi przedstawić 

„Deklarację zgodności z CE” 

na oferowaną koparko – 

ładowarkę, 
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(teleskopowe), 

f) Głębokość kopalni 

minimum 5,95m, 

g) Wysokość załadunku 

przy złożonym 

ramieniu (bez wysuwu 

teleskopowego) 

minimum 3,5 m, 

h) Udźwig przy złożonym 

ramieniu (bez wysuwu 

teleskopowego) 

minimum 1400 kg, 

i) Siła skrawania na łyżce 

koparkowej minimum 

60kN, 

j) Łyżka skarpowa 1500 

mm, 

k) Szybkozłącze 

mechaniczne do 

szybkiej wymiany 

osprzętów, 

l) Instalacja hydrauliczna 

do zasilania młota 

wyburzeniowego lub 

łyżki skarpowej 

uchylnej, 

m) Szybkozłącze 

koparkowe 

hydrauliczne. 

 

5. Wymagania dodatkowe: 

a) Gwarancja na 

oferowaną koparko – 

ładowarkę musi 

wynosić co najmniej 12 

miesięcy bez limitu 

motogodzin, 

b) Dostawa koparko – 

ładowarki w ciągu 14 

dni od podpisania 

umowy, 

c) Dostawca powinien być 

producentem lub 

autoryzowanym 

przedstawicielem 

producenta co 

poświadczy stosownym 

oświadczeniem 

producenta, 

d) Dostawca musi 

e) Zapewniony serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny 

koparko – ładowarki, 

f) Zapewniony czas reakcji w 

przypadku awarii koparko – 

ładowarki musi wynosić 

maksymalnie 48 godzin od 

zgłoszenia liczony w dni 

robocze, a zakończenie 

naprawy maksymalnie 14 dni 

od dnia jej rozpoczęcia, 

g) Oferowana maszyna musi być 

wyposażona w radio z CD, 

immobiliser oraz pakiet 

podstawowy składający się z 

gaśnicy, trójkąta 

ostrzegawczego oraz instrukcji 

obsługi operatora w języku 

polskim i katalogu części 

zamiennych, 

h) Dostawca przeszkoli w cenie 

dostawy dwóch operatorów 

Zamawiającego w zakresie 

budowy i obsługi koparko 

ładowarki, 
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przedstawić 

„Deklarację zgodności 

z CE” na oferowaną 

koparko – ładowarkę, 

e) Zapewniony serwis 

gwarancyjny i 

pogwarancyjny 

koparko – ładowarki, 

f) Zapewniony czas 

reakcji w przypadku 

awarii koparko – 

ładowarki musi 

wynosić maksymalnie 

48 godzin od 

zgłoszenia liczony w 

dni robocze, a 

zakończenie naprawy 

maksymalnie 14 dni od 

dnia jej rozpoczęcia, 

g) Oferowana maszyna 

musi być wyposażona 

w radio z CD, 

immobiliser oraz pakiet 

podstawowy składający 

się z gaśnicy, trójkąta 

ostrzegawczego oraz 

instrukcji obsługi 

operatora w języku 

polskim i katalogu 

części zamiennych, 

h) Dostawca przeszkoli w 

cenie dostawy dwóch 

operatorów 

Zamawiającego w 

zakresie budowy i 

obsługi koparko 

ładowarki, 

i) Wykonawca zaoferuje 

Zamawiającego dogodne 

formy finansowania 

koparko – ładowarki typu 

leasing/ kredyt/ pożyczka 

leasingowa. 
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Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.6.2)  

 

Termin składania ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 27.02.2020 Godzina: 10:00 

Termin składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 28.02.2020 Godzina: 10:00 

II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy): 

Miejsce, w którym należy 

dodać tekst (podać nr sekcji 

 i pkt): 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 

 

 

                        

                        

                  

           

 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

 

 

                           ----------- (Wykorzystać sekcję II formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ----------- 

 

 

 

 

 


