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ZNAK SPRAWY: DO.3201-6/2018 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.  
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: 

 
DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI 

DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych                              
w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. 
 
 
I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Wyposażenie oraz parametry techniczne: 

1) Koparko-ładowarka fabrycznie nowa z 2018 r. 

2) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i interkulerem o mocy użytecznej  nie 

mniejszej, niż 100 KM. 

3) Silnik spełniający normę spalin  STAGE IV. 

4) Pojemność silnika 4,0- 4,5 l. 

5) Olej silnikowy 13-15 l. 

6) Skrzynia biegów w pełni automatyczna Power Shift, możliwość zmiany biegów pod 

obciążeniem z pełną automatyczną zmianą przełożeń. 

7) Wybór kierunku jazdy za pomocą przełącznika – Power Shuttle. 

8) Sześć biegów  w przód i min. 3 biegi w tył. 

9) Blokada mechanizmu  różnicowego. 

10) Przednia i tylna oś, koła skrętne. 

11) Napęd kop-ład na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś. 

12) Wszystkie koła równe o wymiarach  16,9x28. 

13) Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o maksymalnym wydatku nie mniejszym niż 

160l/min. 

14) Układ hydrauliczny 115-120 l. 

15) Ciśnienie robocze 245- 255 bar. 
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16) Kabina maszyny z zainstalowanymi światłami roboczymi cztery z przodu i cztery z tyłu. 

17) Osłony, kratki tylnych lamp. 

18) Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS. 

19) Błotniki kół przód i tył z gumami p/błotnymi. 

20) Podkładki gumowe pod podpory. 

21) W pełni regulowane siedzenie pneumatyczne wyposażone w pas bezpieczeństwa + pokrowiec. 

22) Lusterka zewnętrzne. 

23) Uchylne szyby boczne. 

24) Wycieraczki na tylnej i  przedniej szybie. 

25) Ogrzewanie oraz wentylacja i klimatyzacja. 

26) Instalacja  radiowa, głośniki z odbiornikiem 

27) Ramię koparki wydłużane teleskopowo, głębokość kopania nie mniejsza niż 590 cm. 

28) Udźwig na pełnej wysokości ładowarki powyżej 4 000 kg. 

29) Zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia miń 6,5m- koparka 

30) Zasięg na poziomie gruntu  w bok od osi maszyny miń 7,1 m- koparka 

31) Kąt obrotu łyżki nie mniejszy niż 200ᵒ. 

32) Udźwig z wysuwem  miń 1075 kg, bez wysuwu 1880 kg. 

33) Sterowanie ramieniem koparkowym i ładowarkowym za pomocą joysticków. 

34) Łyżki do koparki o szerokościach: od 30 do 40 cm; od 55 do 65 cm; od 75 do 85 cm; od 130 do 

150 cm. ( skarpowa) - proszę podać producenta - do łyżek dodatkowe zestawy  zębów. 

35) Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet- zamontowane na ramieniu. 

36) Szybkozłącze łyżek koparki- mechaniczne – zamontowane na ramieniu. 

37) Ramiona ładowarki z dwoma siłownikami wychyłu łyżki ładowarki zapewniające równe 

podnoszenie wideł. 

38) Układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu. 

39) Łyżka ładowarki  wielofunkcyjna z widłami, typu 6 w 1 o pojemności 1,3 m3  szerokość                               

min. 240 cm -  łyżka wyposażona  w lemiesz + dodatkowy kpl.                       

40) Przełącznik wyboru  pracy układu koparki SAE/ISO.  

41) Wysokość załadunku min. 300 cm; wyładunku min. 250 cm; wysokość podnoszenia na widłach 

min. 280 cm, kąt wysypu łyżki 45o - dotyczy ładowarki. 

42) Wprowadzona na ramieniu koparki linia hydrauliczna do zasilania młota hydraulicznego. 

43) Rama przesuwu bocznego całego ramienia koparki , wyposażona w powłokę galwaniczną, 

Młot wyburzeniowy 320-350 kg, przygotowany do połączenia  z ramieniem koparki - podać 

producenta – do młota należy dołączyć minimum 4 groty do kłucia betonu. Stal o średniej 

hartowności i dużej twardości, o dobrej skrawalności i odporności na ścieranie.  

44) Pompa  głębinowa, szlamowa  2- 3’’ z przewodami do wejścia hydraulicznego o długości min. 9 m            

i złączkami oraz przewód do odprowadzania  szlamu o długości min 25 m - podać producenta 

pompy oraz jej parametry i wydatek. 

45) Instalacja narzędzi ręcznych zamontowana w miejscu nie kolizyjnym. 

46) Certyfikat CE. 

47) Maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy o ruchu drogowym. 

48) Maszyna nie wymagająca rejestracji – maszyna wolnobieżna. 
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49) Wykonawca zapewnia autoryzowany mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, stacjonarny, 

w odległości nie większej niż 55 km od siedziby zamawiającego. 

50) Maszyna wyposażona w skrzynkę narzędziową, immobiliser, gaśnicę, smarownicę, trójkąt 

ostrzegawczy, ostrzegawczą lampę błyskową o barwie pomarańczowej – do uzgodnienia                               

z zamawiającym. 

51) Napięcie 12 V. 

52) Alternator 150 A. 

53) Przewody elektryczne spełniające wymogi normy IP69. 

54) Zbiornik paliwa 150 l. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych). 
 
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

 
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy:  

            Nr r-ku: 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 
 
Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na: 
„Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. ”. 

 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                    

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) 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                     
(j.t. Dz.U.  z 2016 r., poz. 359). 

  
UWAGA - Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy 
oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii 
dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie 
załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 
 
3. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania                         
udzielenie zamówienia.   
 
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferty należy SKŁADAĆ w: 

 
nazwa instytucji:      PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

miejscowość:            PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

ulica:                          UL. PRZEMYSŁOWA 4 (SEKRETARIAT) 

w terminie do dnia  20-04-2018 r. do godziny 09:00. 
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 2.  Oferty zostaną OTWARTE w: 

 
nazwa instytucji:     PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

miejscowość:          PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

ulica:                       UL. PRZEMYSŁOWA 4 (Sala Konferencyjna) 

w terminie do dnia 20-04-2018 r. do godziny 09:30.   
 
 


