
Trzebnica: Dostawa używanej koparko ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o., Pl. M. J. 

Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 310 99 92, faks 71 312 38 64. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: ergo.trzebnica.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę używanej koparko ładowarki dla 

Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa używanej koparko ładowarki.  

2. Parametry techniczne przedmiotu dostawy:  

- pojazd używany, sprawny technicznie w 100%, bezwypadkowy,  

- rok produkcji: nie starszy niż 2007.  

- silnik diesel, turbodoładowany, o mocy min 70 KW, 

 - napęd 4x4, - skrzynia biegów manualna, ustawienia jazdy przód i tył za pomocą dźwigni auto - 

manual przy kierownicy,  

- ogumienie uniwersalne: zużycie nie większe niż 30% bieżnika,  

- dwa szybkozłącza w tym jedno ładowarkowe, a drugie na ramieniu koparki,  

- sprawny układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,  

- koparko ładowarka po usunięciu wszelkich luzów, brak wycieków z układu hydraulicznego, w pełni 

przygotowana do pracy,  

- sterowanie ramienia koparkowego za pomocą joysticków lub drążków - hamulec postojowy 

załączany ręcznie,  

- zasięg ramienia kopiącego (w dół) co najmniej 4550 - mm bez teleskopu, 5000 mm z teleskopem, 

 - zasięg kopania w linii poziomej do 7000mm, 

- maksymalna wysokość wysypu : 3500 mm, - maksymalny udźwig ładowarki - 3200 kg,  

wyposażenie:  

- łyżka przednia dzielona ( otwierana ) z widłami,  

- łyżka kopiąca - szer. 60 cm, 

 - łyżka kopiąca - szer. 30 cm,  

- instrukcja obsługi w języku polskim. Przebieg nie większy niż 4 000 mg. 

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 dniach: 10. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium:  

1. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).  

2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:  

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank 

Spółdzielczy w Trzebnicy, o numerze 53 9591 0004 2001 0010 3121 0001, z adnotacją 

(wadium-zamówienie na koparko ładowarkę),  

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) w 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 (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275).  

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania 

na rachunku zamawiającego.. 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, tj. posiadanie punktu ( warsztatu ) serwisowego 

zapewniającego serwis przedmiotu zamówienia, usytuowanego w odległości nie 

większej, niż 30 km od granic administracyjnych miejscowości Trzebnica; 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000,00 złotych. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

o 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: 

o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

o 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.4.3.2) 

o zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione 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 



o 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) 

Wzór umowy parafowany przez wykonawcę 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się zmiany umowy, stosownie do art. 144 Ustawy w następujących sytuacjach, gdy:  

- zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  

- zmiany dotyczą zmian redakcyjnych, zmiany danych, zmiany przedstawicieli stron itp.,  

- zaistnieją okoliczności nieznane stronom przy zawieraniu umowy mające istotny wpływ na jej 

wykonanie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: ergo.trzebnica.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: TRZEBNICKI ZAKŁAD 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ ERGO SP. Z O.O. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55-100 TRZEBNICA. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

03.04.2014 godzina 09:45, miejsce: TRZEBNICKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ERGO SP. Z O.O. 

pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55-100 TRZEBNICA. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: . 

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 


