
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Techników 25, 41-403 Chełm 
Śląski, woj. śląskie, tel. 32 2256673, faks 32 2257903.

• Adres strony internetowej zamawiającego: gsk.chelmsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowej koparko-ładowarki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa nowej koparko-
ładowarki. Wymaganie techniczne: 2.1. koparko-ładowarka nie starsza niż 2015 rok produkcji o 
następujących parametrach: 2.1.1. silnik wysokoprężny TURBO o mocy nie mniejszej niż 90 KM, 
poziom emisji spalin wg normy TIER 3, Common Rail lub równoważny; 2.1.2. skrzynia biegów 
typu Full Power Shift 1 lub równoważna; 2.1.3. napęd na 4 koła z możliwością rozłączenia 
przedniego napędu; 2.1.4. układ hydrauliczny zasilany przez pompę o wydajności min 160 l/min; 
2.1.5. kabina operatora spełniająca normy ROPS/FOPS; 2.1.6. sygnał akustyczny cofania; 2.1.7. 
błotniki na wszystkich kołach; 2.1.8. podpory hydrauliczne pionowe; 2.1.9. przednie i tylne 
reflektory robocze; 2.1.10. światła drogowe; 2.1.11.światło ostrzegawcze migowe; 2.1.12. 
elektroniczny immobiliser i zainstalowany lokalizator GPS (zabezpieczenie przeciw kradzieży); 
2.1.13. skrzynka narzędziowa; 2.2 . Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 2.2.1. sterowanie 
wszystkimi funkcjami ładowarki za pomocą joysticka; 2.2.2. łyżka ładowarki dzielona z zębami o 
pojemności min. 1m³ z widłami do palet; 2.2.3. łyżka ładowarkowa z listwą tnącą odkręcaną 
ułatwiającą wymianę; 2.2.4. automatyczny powrót łyżki ładowarki do pozycji kopania; 2.2.5. 
samopoziomowanie łyżki ładowarkowej; 2.2.6. układ kompensujący drgania łyżki ładowarkowej 
podczas przejazdów Ride Control lub równoważny; 2.2.7. dwa siłowniki do wysypu łyżki 
ładowarki; 2.2.8. udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 2800kg; 2.2.9. 
wysokość wsypu ładowarki minimum 2600mm; 2.3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-
ładowarki: 2.3.1. sterowanie wysięgnikiem koparkowym za pomocą joysticka; 2.3.2. hydrauliczna 
blokada wysięgnika; 2.3.3. głębokość kopania min. 5,8 m; 2.3.4. zasięg kopania mierzony od 
środka obrotu osprzętu koparkowego min. 6,5 m; 2.3.5. komplet łyżek koparkowych (min. wąska, 
szeroka, skarpówka) 2.3.6. blokada wysięgnika na czas transportu realizowana hydraulicznie; 2.3.7. 
instalacja hydrauliczna pod młot wyburzeniowy; 2.3.8. szybkozłącze lub półszybko złącze 
ułatwiające wymianę osprzętu:.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.



II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 
60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu.



III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami; 2. pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. pełnomocnictwo 
określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są 
podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; 4. 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 upzp w odniesieniu do podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90 
• 2 - Termin gwarancji - 10 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: gsk.chelmsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Spółka 
Komunalna sp. z o.o. ul. Techników 25 41-403 Chełm Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
02.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. ul. Techników 25 41-403 
Chełm Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


