Brzezie, dn. 18.01.2019r.
Gminny Zakład Usługowo – Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu
Brzezie 85A, 27-225 Pawłów

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Sprawa dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania
pn. „Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu UsługowoInwestycyjnego w Pawłowie”
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w następujący sposób:
Punkt 3.1. podpunkt a), podpunkt b) i podpunkt c) SIWZ otrzymują brzmienie:
a) charakterystyka techniczna:
 koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
- Prawo o ruchu drogowym,
 masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg,
 długość transportowa maszyny do 5,7 m,
 silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 92
KM, bez filtra cząstek stałych DPF i/lub filtra DOC, spełniający normę emisji spalin
min. Stage 4,
 napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś,
 koła jezdne z oponami renomowanym producentów: przednie 20” i tylne w rozmiarze
26”,
 przednia oś wychylna, przednie koła skrętne,
 wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego
producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty),
 średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m,
 skrzynia biegów maszyny manualna przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery
biegi w przód, minimum cztery biegi w tył,
 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry,
samoregulujący się,
 system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego
do bieżącego zapotrzebowania,
 układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min
i ciśnieniu roboczym minimum 250bar,
 stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie,
 błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser,
 kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej
ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB,
 zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów,
 koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej
GPS z podglądem co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju
maszyny w czasie rzeczywistym,
 automatyczna blokada mechanizmu różnicowego typu LSD.

b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
 sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni
mechanicznych,
 musi posiadać system zapewniający samo-poziomowanie łyżki ładowarkowej
oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
 musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,
 łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6
w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania
i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki,
 widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,
 pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,4 m,
 maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m,
 udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 100 kg.
c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:
 sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych,
 musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
 łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm,
 ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
 głębokość kopania minimum 5,95 m,
 wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego)
minimum 3,5 m,
 udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400
kg,
 siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN.
Punkt 10.20. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Kopertę należy opatrzyć opisem:
Oferta przetargowa na zadanie
„Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby
Gminnego Zakładu Usługowo-Inwestycyjnego w Pawłowie”
Uwaga: Nie otwierać przed 29.01.2019r. godz. 11:00.
Punkt 11.2. otrzymuje brzmienie:
Oferty należy złożyć do dnia 29.01.2019r. do godz. 10:45 w Gminnym Zakładzie
Usługowo – Inwestycyjnym w Pawłowie z/s w Brzeziu, Brzezie 85A, 27-225 Pawłów.
Punkt 11.4. otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.01.2019r. o godz. 11:00 w Gminnym Zakładzie
Usługowo – Inwestycyjnym w Pawłowie z/s w Brzeziu.
Inne postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawcy.
Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 504337-N-2019 z dnia
2019-01-16 r.
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