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OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

 
 

o wartości poniŜej 60 000 EURO  
 

1. Zamawiający:  Powiatowy Zarząd Dróg 
    

38 – 400 Krosno 
tel.: (0-13) 43-757-96 
fax.:(0-13) 43-660-27 

  
2. Tryb zamówienia publicznego:  Przetarg nieograniczony poniŜej 60.000 EURO 
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ): www.republika.pl/pzdhtml 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać osobiście w                      
siedzibie Zamawiającego, pokój nr 601  lub pocztą  za  zaliczeniem                          
pocztowym po przesłaniu stosownego wniosku na adres Zamawiającego. 
 
Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 15 zł brutto. 
 
4. Przedmiot  zamówienia:    

Dostawa koparki kołowej  
 
 
4.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa uŜywanej koparki kołowej (rok produkcji 
min.1991)  
 
4.2. Koparka kołowa musi spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego dotyczące 
poruszania się po drogach publicznych. 
 
4.3. Koparka kołowa musi spełniać warunki i posiadać wyposaŜenie bezwzględnie wymagane 
przez zamawiającego. 
 
a)    dane ogólne: 

� waga  13 – 14 t 
� typ  ATLAS, JCB, CASE, FUCHS lub równowaŜny 
� napęd 4x4  

 
 
 
 
 
 



b)  dane techniczne: 
 

Parametry techniczne   
Model silnika  Deutz BF 4M 1012E lub równowaŜny 

Moc silnika   Min 80 [KM] 

Pojemność silnika   Min 3192 [cm3] 

CięŜar  13,0 - 14,0 [t] 

Długość  7450 [mm] 

Szerokość  2490 [mm] 

Wysokość  3000 [mm]  
   

Hydraulika   

Pompa główna  HPR-75-02 

Maksymalna wydajność  172 [l/min] 

Maksymalne ciśnienie  320 [bar]  
   

Ogumienie   
8 kół bliźniaczych  10,00-20 

4 koła pojedyncze (opcja)  600/40-22,5  
   

Pozostałe dane   
Zbiornik paliwa  194 [l] 

Zbiornik oleju hydraulicznego  150 [l] 

Zbiornik oleju silnikowego  10,0 [l] 

Hałas w kabinie  74 [dB] 

Hałas na zewnątrz  99 [dB] 

Promień skrętu  7,00 [m] 

Prędkość wolna  1,0 [km/h] 

Prędkość terenowa  5,0 [km/h] 

Prędkość jazdy  20 [km/h] 

Akumulator  24 [V]  
 

c) osprzęt koparki: 

- ramię koparki potrójnie, 
- łyŜka koparkowa o  poj. min. 0,60 m3, 
- łyŜka skarpówka 
- lemiesz  
- szybkozłącza 
- moŜliwość montaŜu i podłączenia młota  

 
d) wyposaŜenie dodatkowe: 

- apteczka, 
- gaśnica,  
- smarownica, 



- trójkąt ostrzegawczy, 
- pomarańczowe światło błyskowe mocowane na magnesie, 
- światła: mijania i drogowe, stop, kierunkowskazy, 
- światła robocze przednie i tylne, 
- klakson, 

 
5. Miejsce realizacji zamówienia: odbiór koparki kołowej nastąpi w siedzibie Sprzedającego.  
 
6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
 
7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert  wariantowych. 

 
8. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy. 
 
9. Opis warunków udziału w postępowaniu:  
o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zm) oraz spełniający wymogi określone w SIWZ. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie na 
podstawie dokumentów określonych w SIWZ. 
 
10. Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
11. Kryteria oceny ofert:  
 
Cena  przedmiotu zamówienia    100% 
 
12. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 613 

31.05.2007r. godz. 900 

 
13. Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 601 

31.05.2007r. godz. 915 

 
14. Termin związania ofertą:  30 dni 
 
15. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 
 
16. Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 
 
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
 
 
 
Kontakt: 

 
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami z ramienia  
zamawiającego są: 



 
w sprawach technicznych zamówienia   - Marek Pepera,     tel. (0-13) 43-75-797  
w sprawach organizowanego przetargu – Maria Bukowska, tel. (0-13) 43-75-791 
 
 
 


