
Ogłoszenie nr 46407 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.  

Kurów: Dostawa używanej koparki kołowej 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 9451-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 11078-2017 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

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

odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 6164156200000, ul. ul. Głowackiego  

43, 24170   Kurów, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 81 880 88 03, 880 88 04, faks 81 880 

88 03, e-mail ts@zuk-kurow.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.zuk-kurow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Podmiot prawa publicznego  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa używanej koparki kołowej 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  



ZP/ZUK/01/2017 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Wymagania: - używana sprawna koparka kołowa - udokumentowany przebieg maksymalny 

do 10 000 mtg - ramię trzy razy łamane - maszyna nie starsza niż 2007 rok. - masa koparki : 

15-17 ton. - silnik wysokoprężny o mocy : 120-140 kM - lemiesz - oświetlenie wg 

obowiązujących obecnie przepisów drogowych; światła hamowania,postojowe ,drogowe , 

kierunkowskazy, światła alarmowe (kogut ), światła robocze na wysięgniku i maszynie, - 

układ hydrauliczny, skrzynia biegów oraz silnik bez oznak wycieków. - minimalny zasięg 

ramienia 8 m. - minimalna głębokość kopania 6 m - nowa łyżka podsiębierna o pojemności od 

0,8 m3 do 1,0 m3 - łyżka skarpowa uchylna o szerokości 1,8 m - koparka wyposażona w 

wyjście hydrauliczne na młot, szybkozłącze oraz uchylną łyżkę skarpową - kabina 

wyposażona w klimatyzację, kamerę cofania, radio , lusterka zewnętrzne drogowe i robocze 

oraz wycieraczki - opony koparki błotne (pojedyncze) - zużycie maksymalne 30 % - 

wyposażenie koparki: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, tablica wyróżniająca, - układ 

stabilizacji wysięgu - wykonawca dostarczy zamawiającemu DTR oraz katalog części danej 

maszyny - gwarancja rozruchowa - 200 motogodzin -oferowana koparka kołowa musi 

pochodzić z produkcji seryjnej . Nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji 

jednostkowej i takiego którego parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełniania 

wymogów niniejszego przetargu. Zamawiający informuje że opis techniczny oferowanej 

koparki kołowej jest treścią oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie ustawy UZP. 4. Jeżeli 

przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty 

równoważne ( to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od 

wskazanych w opisie). 5. Wymagania formalne jakie powinien spełniać przedmiot 

zamówienia a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na składowisko odpadów w 

Szumowie będące w administrowaniu Zamawiającego na własny koszt. b) Wykonawca 

przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia tj. na składowisku odpadów w 

Szumowie , dwóch wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i 

eksploatacji koparki kołowej bez pobierania dodatkowych opłat. c) Odbiór przedmiotu 

zamówienia będzie potwierdzony protokołem zdawczo –odbiorczym, podpisanym przez 

osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. d) Przekazany przedmiot 

zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych. e) Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz kontroli sprawności 

urządzeń w nich zamontowanych przed podpisaniem umowy, f) Wykonawca winien posiadać 

ważną umowę dystrybutorską z jednym z producentów maszyn na sprzedaż i serwisowanie w 

Polsce. g) najbliższa baza warsztatowo-serwisowa w odległości nie większej niż 150 km od 

siedziby Zamawiającego z własnym zapleczem serwisowym, magazynem części oraz 

samochodem serwisowym.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 43260000-3 

Dodatkowe kody CPV:  

SEKCJA III: PROCEDURA  



III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT241000.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Hydrosprzęt Spółka Jawna Wiesław Kukla i Elżbieta Kukla,  biuro@hydrosprzet.pl,  Łąkta 

Dolna 247,  32-733,  Trzciana,  kraj/woj. małopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 296430,00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 296430,00 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 296430,00 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

 


