
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 109189-2016 z dnia 2016-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kurów 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa używanych pojazdów,:I : zakup używanego 

specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych -śmieciarki, o następujących 

parametrach : - używany bezwypadkowy w pełni sprawny z ważnym... 

Termin składania ofert: 2016-07-07  

 

Kurów: Dostawa używanych pojazdów: śmieciarki i skrzyniowca 

Numer ogłoszenia: 143335 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 109189 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Głowackiego 43, 24-170 Kurów, woj. lubelskie, tel. 81 880 88 03, 

880 88 04, faks 81 880 88 03. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanych pojazdów: 

śmieciarki i skrzyniowca. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 

używanych pojazdów: I : zakup używanego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów 

komunalnych -śmieciarki, o następujących parametrach : - używany bezwypadkowy w pełni 

sprawny z ważnym badaniem technicznym - rok produkcji nie starszy niż 2007r. z emisją 

spalin min. EURO 4 - zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przygotowane 

dokumenty pozwalające na zarejestrowanie w Wydziale Komunikacji. - gwarancja ( dotyczy 

pojazdu i zabudowy) nie krócej niż 6 m-cy - udokumentowany przebieg nie więcej niż 270 

tys. km Podwozie : 1) Typ podwozia: dwuosiowe (4x2) 2) Rozstaw osi nie większy niż 4100 

mm, 3) Zawieszenie przednie, resor -min. 2 lagi 4) Zawieszenie tylne, poduszki 

pneumatyczne z regulacją wysokości, 5) Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 18 

000 kg oraz dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 7300 kg 6) Moc silnika: nie mniej niż 

230 KM , nie więcej niż 250KM(diesel), 7) Pojemność silnika: nie mniej niż 7 100 cm³, nie 

więcej niż 7 200 cm³, 8) Skrzynia biegów automatyczna, 9) Blokada tylnego mostu 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=109189&rok=2016-06-29


napędowego 10) Tłumik skierowany do góry 11) Akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania 

12) Przystawka odbioru mocy od silnikowa (komunalna) 13) Wyłącznik prądu przy skrzynce 

akumulatorowej 14) Kabina dzienna 3 - osobowa, 15) Kamera cofania 16) Koło kierownicy z 

możliwością regulacji wysokości i położenia, 17) Zbiornik paliwa nie większy niż 250 l 18) 

System ABS, 19) Hamulce tarczowe osi tylnej, 20) Hamulce tarczowe osi przedniej, 21) 

Norma emisji spalin min. Euro 4 z Ad Blue, 22) Rama i kabina bez śladów korozji , kolor 

kabiny biały lub malowany na niebieski RAL 5002, 23) Koła R - 22,5 cala 24) Tachograf 

cyfrowy wraz z ważną legalizacją, 25) Tempomat 26) Komputer pokładowy 27) Układ 

kierowniczy wspomagany hydraulicznie, 28) Auto wyposażone w światła ostrzegawcze z 

przodu i z tyłu 29) Lusterka boczne rampowe, lusterko czołowe martwego pola prawego 30) 

Szyby elektryczne 31) Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, 32) 

Apteczka - kpl., 33) Trójkąt - ostrzegawczy, 34) Panel ostrzegawczy zamontowany na kabinie 

samochodu, 35) Podnośnik hydrauliczny, klucz do kół 36) Klin pod koła, 37) Gaśnica, 38) 

Radio CD 39) Lampy robocze bok, tył (halogeny) 40) Sygnał dźwiękowy kierowca-obsługa, 

obsługa-kierowca 41) Błotniki kół tylnych z chlapaczami. Zabudowa : 1)Kompletne nadwozie 

śmieciarki-zabudowa fabrycznie jednokomorowa z urządzeniem zasypowym tylnym, 2) 

Pojemność skrzyni ładunkowej - od 15 m3 do 16 m3, 3) Objętość kosza zasypowego 1,5 m3, 

4) Odwłok wykonany z blachy o podwyższonej wytrzymałości na ścieralność, 5) 

Automatyczna blokada i odblokowanie odwłoka podczas jego otwarcia, 6) Mechanizm 

zgniatania liniowo-płytowy, 7) Stopień zagęszczania odpadów min. 1: 5 8) Uniwersalne 

urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów, 9) 

Sterowanie urządzeniem zasypowym za pomocą paneli umieszczonych po prawej i lewej 

stronie zabudowy w tylnej części. 10) Dwa stopnie dla ładowaczy , 11) rok produkcji 

zabudowy taki sam jak pojazdu, 12) Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 13) Trzy 

wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczony po dwóch stronach zabudowy, 14) 

Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego, 15) Sterowanie 

płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) umieszczone na zabudowie za kabiną kierowcy, 

16) Sterowanie podnoszeniem odwłoka w przedniej części zabudowy, 17) Oświetlenie wg 

obowiązujących obecnie przepisów; światła hamowania, postojowe, obrysowe, 

kierunkowskazy, reflektor roboczy z tyłu, światło alarmowe (kogut) z tyłu pojazdu, 18) Pasy 

odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku, 19) Zabudowa zamontowana elastycznie na 

pośredniej ramie pomocniczej 20) Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności 

na ścieranie i korozję, śrutowana, gruntowana i lakierowana na kolor niebieski RAL 5002, 21) 

Skrzynia ładunkowa wykonana ze stali wysoko gatunkowej odpornej na ścieranie, 22) 

Podłoga zbiornika skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali wysoko gatunkowej odpornej 

na ścieranie 23) Możliwość sterowania płytą prasującą w cyklu automatycznym lub ręcznym, 

24) Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu 

hydraulicznego, 25) Pompa hydrauliczna dwustrumieniowa o dużej wydajności załączana 

poprzez elektro-sprzęgło, 26) Gładkie boki zabudowy w celu naklejenia reklamy, 27) 

Szerokość zasypu- nie mniej niż 190 cm 28) Wysokość położenia zasypu od ziemi - nie 

więcej niż 100 cm 29) Skrzynki na worki pod zabudową min. 2 sztuki 30) Długość całkowita 

pojazdu nie więcej niż 8,30 m, wysokość nie więcej niż 3,40 m, szerokość nie więcej niż 2,55 

m 31) samochód nie powinien posiadać żadnych napisów związanych z LOGO poprzedniego 

użytkownika 32) Pojazd ma mieć przeprowadzony przegląd i regeneracje systemów 

mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych oraz wymienione oleje, płyny i filtry. II: 

zakup używanego pojazdu: samochód ciężarowy - skrzyniowy Samochód ciężarowy - 

skrzyniowy w dobrym stanie technicznym, gotowy do eksploatacji o następujących 

parametrach i wyposażeniu: 1) używany samochód ciężarowy; 2) rok produkcji nie starszy 

niż 2008, 3) norma emisji spalin min. EURO 4, 4) samochód dwuosiowy z napędem 4x2 5) 

moc silnika na olej napędowy nie mniej niż 175 KM, 6) pojemność silnika - nie więcej niż 



3000 cm ³ 7) dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC) nie więcej niż 3,5 tony, 8) 

ładowność nie mniej niż 800 kg 9) przebieg nie więcej niż 150 tys. km 10) zawieszenie przód: 

resor, tył: resor -min. 2 lagi 11) rozstaw osi : nie więcej niż 3,80 m 12) manualna skrzynia 

biegów (6 biegów przód + 1 wsteczny) 13) koła R : 16 cali, 14) blokada kół antypoślizgowa 

(ASR) 14) wspomaganie kierownicy, 15) fotel kierowcy regulowany 16) tempomat 17) ABS 

18) centralny zamek 19) spoiler dachowy 20) winda załadowcza o udźwigu min. 750 kg 21) 

plandeka 22) otwierane burty boczne 23) kłonice boczne demontowalne 24) tylna ściana: góra 

uchylna, dolna część: ramka demontowalna 25) wymiary skrzyni ładunkowej: długość nie 

mniej niż: 4,20 m, szerokość nie mniej niż: 2,10 m, wysokość: nie mniej niż 2,15 m 26) 

kabina trzyosobowa fabrycznie malowana w kolorze niebieskim, 27) komputer pokładowy, 

28) wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu w kraju lub pojazd 

zarejestrowany w kraju, 29) opony - stopień zużycia nie więcej niż 20%, 30) elektrycznie 

podnoszone szyby 31) elektrycznie sterowane lusterka 32) podgrzewane lusterka 33) 

elektrycznie sterowane położenie świateł przednich 34) samochód powinien posiadać 

aktualny przegląd techniczny, 35) blacharka bez mechanicznych uszkodzeń, 36) pojazd 

fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego, 37) samochód nie powinien posiadać 

żadnych napisów związanych z LOGO poprzedniego użytkownika Wymagania wspólne dla 

obydwu pojazdów: 1)Samochody muszą spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do 

poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy: Prawo 

o ruchu drogowym. 2) Ważny przegląd techniczny. 3) Gwarancja : a) Dostawca zobowiązany 

będzie udzielić gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach. b) Okres udzielonej 

gwarancji musi wynosić co najmniej 6 miesięcy. c) Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem 

podpisania protokołu odbioru. d) W przypadku wystąpienia usterek lub wad w przedmiocie 

umowy w okresie gwarancji dostawca winien je usunąć na własny koszt w czasie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 kolejnych dni roboczych od 

otrzymania powiadomienia. e) Za nieterminowe usunięcie usterek lub wad, dostawca 

zobowiązany będzie zapłacić karę pieniężną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki f) 

Dostawca nie może odmówić usunięcia usterek lub wad stwierdzonych lub powstałych w 

okresie gwarancji na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. g) 

Zamawiający powiadomi wykonawcę o usterkach lub wadach jakie wystąpiły w przedmiocie 

za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub osobiście. h) Dostawca najpóźniej w 

dniu przekazania przedmiotu dostarczy Zamawiającemu umowę gwarancyjną, zawierającą 

wszystkie warunki określone powyżej (w tym podpunkcie). i) Dostawca wskazuje 

Zamawiającemu osoby, które w jego imieniu przyjmują powiadomienie o wadzie lub usterce. 

4) Zamawiający na etapie wyboru oferty zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin 

pojazdu przed zawarciem umowy sprzedaży, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia 

badania pojazdu w stacji kontroli pojazdów w czasie nie dłuższym niż 8 godz. 5) Dostawca 

zobowiązany jest dostarczyć pojazd wraz z zabudową dla których znajdują się autoryzowane 

serwisy producentów na terenie Polski dysponujący odpowiednią wiedzą, zapleczem 

technicznym oraz magazynem części zamiennych. 6) Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 

oświadczenia producenta pojazdów lub jego upoważnionych przedstawicieli dotyczące 

poziomu emisji spalin Euro 7) Dostawca zapewni przeszkolenie pracowników 

Zamawiającego oraz przeprowadzi pokaz działania sprzętu na terenie firmy Zamawiającego.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.11-0, 34.14.45.10-0, 34.13.70.00-6, 

34.14.47.50-0. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 



III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 P.H.- Danuta Kałas, Zbigniew Kałas s.c., Białowieża 2; 89-115 Mrocza, 89-115 

Białowieża, kraj/woj. kujawsko-pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148600,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 172200,00  

 Oferta z najniższą ceną: 172200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172200,00  

 Waluta: PLN . 

 

 
 


