
r lA|(tA0G0SPCrDARltl|(0llUMLllU
I w Sk6rsu
I ul. S'redlecka 3

o8-l l4 srORzec
r{lP821-2ffi-2o-aA ,aEG 71 0509820

2GK.271.1.2016 Sk6rzec, dnia 8 listopada 2016 roku

Zmlana nr 2 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

na ,,Zakup z dostawq fabrycznie nowej koparko-ladowarki"

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164, z po2n.

zm.) Zamawiajqcy dokonuje zmiany czqsci lll SIWZ ,,Opis Przedmiotu Zamowienia" w nastqpujqcy
spos6b:

l. OPIS PRZEDMTOTU ZAMOWIENIA otrzymuje brzmienie:

l. Przedmiotem zam6wienia jest zakup z dostawq fabrycznie nowej koparko-ladowarki.

ll. Charakterystyka techniczna koparko-tadowarki:
1. Rok produkcji koparko-ladowarki - 201512016.

2. KoparkoJadowarka fabrycznie nowa, nieu2ywana.

3. Koparko]adowarka kolowa spelniajqca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sig po drogach

publicznych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

4. Masa eksploatacyjna od 7600 kg do. 10.000

5. Silnik wysokoprg2ny min. 8 zaworowy o mocy znamionowej brutto min' 70 kM.

6. Napgd koparko-ladowarki na dwie osie, z moZliwo5ciq napgdu na jednq o6;.

7. Kota jezdne w rozmiarze:
- przednie male min. 18"

- tylne du2e min. 26"

8. Przednia oS wychylna.
9. Przednie kola skrgtne.
10. Skrzynia bieg6w z mo2liwoi;ciq zmiany bieg6w pod obciq2eniem

11. Dwa niezaleZne uklady hamulcowe, hamulec zasadniczy hydrauliczny

12. Uklad hydrauliczny o przeplywie oleju min. 1401/min..

13. Stabilizatory tylne niezale2ne, wysuwane hydraulicznie - pionowo, vvyposazone w wymienne podklady

zabezpieczalqcerr awierzch n i g d ro gi I u b chod ni ka przez uszkodzen iem.

14. Zbiornik paliwa zkorkiem zamykanym na klucz.

15. Btotniki na kolach przednich i tylnych.

16. Skrzynka narzgdziowa.
17. lmmobilizer
18. Wyposa2enie kabiny operatora:

- spelniajqca wymagania konstrukcjiochronnej ROPS i FOPS,
- zamykana, z dwoma kompletami kluczy,
- ogrzewanaiwentylowana,
- obrotowy fotel i bezwtadno6ciowy pas bezpieczefstwa,
- regulowane kolo kierownicy,
- dwie pary drzwi otwieranych na kabinq,
- uchylne szyby boczne,
- tylna szyba podnoszona pod dach kabiny - chroniqca przed deszczem,
- wycieraczki ispryskiwacze na szybie przedniej itylnej,
- lusterka wewngtrzne i zewngtrzne,
- izolaqa dZwigkochlonna zapewniajqca poziom halasu do 78dB,
- radio.

19. Swiatta drogowe, przednie i tylne, Swiatla o6wietlajqce osprzgt maszyny prz6d i tyl, Swiatto ostrzegawcze.

20. Uklad elektryczny 12 V.

21. Sygnat cofania.
22. Tr6jkqt ostrzegawczy, gaSnica, apteczkg I pomocy

23. Uktad ladowarkowy,,Powr6t do kopania".

24. Osprzgt ladowarkowy koparko-ladowarki:
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2GK.271.1,2016 Skorzec, dnia 8 listopada 2016 roku

Zmtana nr 2 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

na ,,Zakup z dostawq fabrycznie nowej koparko-ladowarki"

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164, z po2n.

zm.) Zamawiajqcy dokonuje zmiany czgsci lll SIWZ ,,Opis Przedmiotu Zamowienia" w nastqpujqcy
spos6b:

L OPIS PRZEDMIOTU zAM6WtENIA otrzymuje brzmienie:

l. Przedmiotem zamowienia jest zakup z dostawq fabrycznie nowej koparko-ladowarki.

ll. Charakterystyka techniczna koparkoJadowarki:
1. Rok produkcji koparko{adowarki - 201512016.

2. KoparkoJadowarka fabrycznie nowa, nieu2ywana.

3. Koparko-ladowarka kolowa spelniajqca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sig po drogach

publicznych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

4. Masa eksploatacyjna od 7600 kg do. 10.000

5. Silnik wysokoprg2ny min. 8 zaworowy o mocy znamionowej brutto min. 70 kM'

6. Napgd koparko-tadowarki na dwie osie, z mo2liwoSciq napqdu na jednq o5.

7. Kola jezdne w rozmiaze:
- przednie male min. 18"

- tylne du2e min. 26"

8. Przednia oS wychylna.
L Przednie kola skrgtne.
10. Skrzynia bieg6w z mo2liwo6;ciq zmiany bieg6w pod obciq2eniem

11. Dwa niezale2ne uktady hamulcowe, hamulec zasadniczy hydrauliczny

12. Uklad hydrauliczny o przeplywie oleju min. 1401/min..

13. Stabilizatory tylne niezale2ne, wysuwane hydraulicznie - pionowo, wyposazone w wymienne podktady

zabezpieczajqce n awierzch n i g d rogi I u b chod ni ka przez uszkodzen iem.

14. Zbiornik paliwa 2korkiem zamykanym na klucz.

15. Btotnikina kolach przednich itylnych.
16. Skrzynka narzgdziowa.
17. lmmobilizer
18. Wyposa2enie kabiny operatora:

- spelniajqca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS,
- zamykana, z dwoma kompletami kluczy,
- ogrzewana i wentylowana,
- obrotowy fotel i bezwladno6ciowy pas bezpieczehstwa,
- regulowane kolo kierownicy,
- dwie pary drzwi otwieranych na kabing,
- uchylne szyby boczne,
- tylna szyba podnoszona pod dach kabiny - chroniqca przed deszczem,
- wycieraczki ispryskiwacze na szybie przedniej itylnej,
- lusterka wewngtrzne i zewngtrzne,
- izolaqa d2wigkochlonna zapewniajqca poziom halasu do 78dB,
- radio.

19. Swiatta drogowe, przednie i tylne, Swiatla o6wietlajqce osprzgt maszyny prz6d i tyl, Swiatlo ostrzegawcze.

20. Uklad elektryczny 12 V.

21. Sygnat cofania.
22. Tr6jkqt ostrzegawczy, gaSnicg, apteczkg I pomocy

23. Uktad ladowarkowy,,Powr6t do kopania".
24. Osprzgt tadowarkowy koparko-ladowarki :



- system amortyzacji ty2ki ladunkowej podczas jazdy typu ,,plywajqca ly2ka",

- ly2ka ladowarki z systemem samopoziomowania, wielozadaniowa, dzielona, otwierana z mo2liwo6ciq

spychania, ladowania, kopania, chwytania, roz6cielania i wyr6wnywania z zqbami i widtami do palet

otwierana hydraulicznie,

- szeroko6t,ly2ki 2,2 -2,45m,
- pojemno66 tyzki min 1,0 m3

- wysoko6c zaladunku min. 2,6 m,

- ud2wig na pelnq wysoko6c w ly2ce zaladunkowej min. 3100 kg'

- uklad amortyzacji ly2ki ladowarkowej podczas transportu'

28. Osprzqt koparko - ladowarki podsigbierny:

- sprzgt wyposa2ony w mo2liwoSc przesuwu bocznego wysiqgnika koparki,

- ramig koparki o zmiennej dlugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),

- ramig koparki zakoiczone mechanicznym szybkozlqczem do szybkiej wymiany osprzqtu koparkowego,

- ly2ka koparkio szeroko6ci600 mm + 50 mm,

- glgboko66 kopania min. 5,0m,
- ud2wig przy zlo2onym ramieniu min. 1290,

- dodatkowaly2ka o szeroko6ci 300 mm.

- dodatkowaly2ka skarpowa o szeroko6ci 1500 mm,

lll. Pozostale wymagania dla przedmiotu zam6wienia:

1. Koparko - ladowarka sprawna technicznie i gotowa do eksploatacji.

2. Wykonawcq powinien byc producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta oferowanej koparko -
ladowarki.
4. lnstrukcja obstugi koparko - ladowarki i opis do katalogu czqsci zamiennych w jgzyku polskim. (dopuszcza sig

katalog czqSci zamiennych z opisem czgsci za pomocq kodow cyfrowoJiterowych uzupelnionych nazwami

wtasnymi w jqz. angielskim)

5. Deklaracja zgodno6ci CE iwykaz punktow senrvisowych.

6. Dostarczenie kompletnego przedmiotu zam6wienia na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiajqcego tj. ZGK w

Sk6rcu, Baza sprzgtowo-materialowa Dqbr6wka t-ug ul' Garwolihska 36.

7. Gwarancja na caly przedmiot zam6wienia - co najmniej 12 miesigcy. Z uwagi, 2e przedmiot zamowienia nie

bqdzie wykorzystywany w celach komercyjnych (dla potrzeb wlasnych) dopuszcza sig podanie gwarancji w

miesiqcach (min. l2miesigcy) z ograniczeniem co do liczby przepracowanych motogodzin urzqdzenia lecz nie

ni2szej ni2 1500 mth - w zale2no6ci co nastqpi wcze6niej.

8. podjgcie naprawy gwarancyjnej przez senrvis mobilny w miejscu unieruchomienia maszyny w ciqgu nie

dlu2szym ni2 72 godziny od chwili powiadomienia o usterce (liczone dni robocze), a zakohczenie naprawy

maksymalnie w ciqgu '14 dni kalendarzowych od daty jej rozpoczqcia.
g. Serwis autoryzowany, stacjonarny z magazynem czgsci zamiennych w odleglo6ci do 150 km od siedziby

Zamawiajqcego..q
10. przeszkolenie operator6w Zamawiajqcego w dniu dostawy koparko - ladowarki ( co najmniej 3 os6b).

11. W dniu odbioru przedmiotow zam6wienia Wykonawca przeka2e: dokument okreslajqcy warunki senrvisowania

gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz punkt6w senruisowych, katalog czgSci zamiennych, instrukcjQ

obslugi pojazdu z charakterystykq techniczno-eksploatacyjnq w jqzyku polskim, inne niezbqdne dokumenty.

1 2. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

lV. Wsp6lny Slownik Zam6wieh (CPV):

43260000-3 - Koparki, czerparki i ladowarki, i maszyny g6rnicze

v. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCJI

1. Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca odpowiadal z tytulu rqkojmi za wady przedmiotu zam6wienia zgodnie z

art,568 g 1 ustawy zdnia23 kwietnia 1964r, Kodeks cywilny (D2.U.22016r., poz.380 zpo2n.zm.),przez

okres 24 miesigcy od dnia wydania przedmiotu zam6wienia i podpisaniu bezusterkowego protokolu odbioru.

2. Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca udzielil gwarancji co do jako6ci rzeczy sprzedanej, ptzy czym

Wykonawca flie mo2e by6 obowiqzany z tytutu gwarancji w zakresie mniejszym ni2 wynikajqcy z przepis6w

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z po2n.zm.) o gwarancji przy

sprzeda2y z zaslrze2eniem ich tre6ci na korzy66 Zamawiajqcego, a termin gwarancji bgdzie wynosil co

najmniej 12 miesigcy, od dnia wydania przedmiotu zam6wienia i podpisaniu bezusterkowego protokolu

odbioru (z ograniczeniem co do liczby przepracowanych motogodzin, ie2eli Wykonawca zastrzegl takie

ograniczenie w ofercie, a warto66 ta nie jest mniejsza ni2 1500 mth)

3 Z uwagi na okoliczno$6, 2e okres gwarancji jest kryterium oceny ofert Wykonawca mo2e wydlu2yc okres

gwarancji o kolejne miesiqce. Spos6b przyznawania punkt6w w kryterium zostal okre6lony w rozdziale Xlll

SIWZ.



4. Szczeg6ty dotyczqce gwarancji zostaly uregulowane w postanowieniach umowy'

ll. W zwiqzk u ze zmianqopisu przedmiotu zamowienia zmianie ulega S 2 Ust. 1-3 wzoru umowy (zalqczni(

nr 4 do SIWZ) zgodnie z tre6ciq przywolanq powyzej'

lll. pozostale zapisy SIWZ z dnia 3.11 .2016r., zmienionej 7.11,2016r., pozostajq bezzmian'

Zalqczniki:'1. 
Opis przedmiotu zam6wienia ze wskazaniem zmian'

ZATWIERDZIT-:

e


