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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Rudno 17

Miejscowość:  Rudno Kod pocztowy:  14-100 Ostróda Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 896441244

Osoba do kontaktów:  Leszek Rochowicz

E-mail:  biuro@zuokrudno.pl Faks:  +48 896484182

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.zuokrudno.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
dostawa fabrycznie nowego kompaktora i spycharki gąsienicowej w ramach Kontraktu nr 1 „Zakład
Unieszkodliwiania odpadów komunalnych Rudno etap II”, realizowanego w ramach projektu ”Budowa
systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste
Środowisko”- etap II”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kompaktora i spycharki gąsienicowej w ramach
Kontraktu nr 1 „Zakład Unieszkodliwiania odpadów komunalnych Rudno etap II”, realizowanego w ramach
projektu ”Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II” zwany dalej „przedmiotem zamówienia lub sprzętem”
2. Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wymagane parametry techniczne:
1) Kompaktor do prac na składowisku odpadów:
- fabrycznie nowy,
- silnik wysokoprężny spełniający obowiązujące europejskie normy emisji spalin, o mocy
minimalnej 280 kW i nie większej niż 340 kW,
- stopień zagęszczania min. 900 kg/m3,
- hydraulicznie napędzany wentylator chłodnicy z automatycznym rewersem ciągu,
- fabrycznie montowane osłony cieplne układu wydechowego,
- układ napędowy ze zmiennikiem momentu obrotowego,
- napęd na wszystkie walce,
- ciężar roboczy minimum 35 000 kg,
- walce okołkowane stalowe dedykowane do pracy na wysypiskach, z możliwością wymiany
kołków,
- zbieraki do oczyszczania walców,
- fabrycznie zamontowane osłony dolnej części kompaktora ( osłony silnika, osłony układu
przeniesienia napędu, osłony osi itp. ) zabezpieczające przed uszkodzeniami
mechanicznymi i działaniem substancji agresywnych,
- nie dopuszcza się wykonania kompaktora na zabudowie ładowarki kołowej, nie może to być
prototyp lub modyfikacja,
- szerokość lemiesza zgarniającego minimum 4300 mm, fabrycznie wyposażony w
kratownicę chroniącą przed przesypywaniem się spychanego materiału,
- kabina operatora:
• ciśnieniowa, klimatyzowana i ogrzewana,
• spełniająca normy ROPS/FOPS
• wyciszona
• wyposażona w filtr węglowy do redukcji odorów
• fotel amortyzowany , wyposażony w pasy bezpieczeństwa
• przednia i tylna szyba wyposażona w wycieraczki ze spryskiwaczami
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- akustyczny sygnał cofania,
- kamera monitorująca przestrzeń za maszyną
- zaczep holowniczy z przodu i z tyłu,
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- automatyczny układ centralnego smarowania,
- instalacja rozruchu na zimno,
- oświetlenie robocze umożliwiające pracę w nocy, zabezpieczone przed uszkodzeniami,
- licznik godzin pracy,
- fabryczny układ monitorowania parametrów maszyny,
- główne podzespoły ( silnik, układ napędowy, mosty ) wyprodukowane przez producenta
maszyny,
- wymagane dokumenty i świadectwa : świadectwo zgodności CE , katalog części
zamiennych, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim,
- wyposażenie dodatkowe : skrzynka narzędziowa, immobiliser, gaśnica, ostrzegawcza
lampa błyskowa o barwie pomarańczowej,
- szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej,
- dostawa urządzenia do Zakładu w Rudnie gm. Ostróda, Rudno 17,
- w okresie gwarancyjnym dostawca zapewni bezpłatne świadczenie usług serwisowych w
zakresie przeglądów okresowych wykonywanych zgodnie z warunkami gwarancji,
- na terenie Polski ma być autoryzowany serwis (przed podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca dostarczy Dokument potwierdzajacy posiadanie autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego
- wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci serwisu stacjonarnego
( warsztat naprawczy ) oraz serwisu mobilnego zapewniających serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny; serwis mobilny musi dotrzeć w ciągu 48 godz. po zgłoszeniu wszelkich
usterek, awarii itp. do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
2) Spycharka gąsienicowa:
- fabrycznie nowa,
- nie może być prototypem lub modyfikacją,
- silnik wysokoprężny spełniający obowiązujące europejskie normy emisji spalin, o mocy
minimalnej 140 kW i nie większej niż 180 kW,
- spycharka fabrycznie przygotowana do pracy na składowisku odpadów,
- masa eksploatacyjna minimum 25 000 kg
- skrzynia biegów przełączalna pod obciążeniem, sterowana elektro-hydraulicznie,
- gąsienice do pracy w trudnych warunkach,
- zbieraki do oczyszczania gąsienic,
- szczelne i trwałe fabrycznie osłony podwozia zabezpieczające przed uszkodzeniami
mechanicznymi i działaniem substancji agresywnych,
- podniesione koła napędowe w celu poprawienia samooczyszczania gąsienic,
- kabina operatora:
• ciśnieniowa, klimatyzowana i ogrzewana,
• spełniająca normy ROPS/FOPS
• wyciszona
• wyposażona w filtr węglowy do redukcji odorów
• fotel amortyzowany , wyposażony w pasy bezpieczeństwa
• przednia i tylna szyba wyposażona w wycieraczki ze spryskiwaczami
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- lemiesz o pojemności minimum 10 m3, fabrycznie wyposażony w kratownicę chroniącą
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przed przesypywaniem się spychanego materiału, możliwość wymiany na lemiesz innego
typu,
- zmiana biegów oraz sterowanie skrętem dźwignią typu joystick,
- akustyczny sygnał cofania,
- zaczep holowniczy z przodu i z tyłu,
- automatyczny układ centralnego smarowania,
- instalacja rozruchu na zimno,
- oświetlenie robocze umożliwiające pracę w nocy, zabezpieczone przed uszkodzeniami,
- licznik godzin pracy,
- fabryczny układ monitorowania parametrów maszyny,
- główne podzespoły ( silnik, układ napędowy, mosty ) wyprodukowane przez producenta
maszyny,
- wymagane dokumenty i świadectwa : świadectwo zgodności CE , katalog części
zamiennych, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim,
- wyposażenie dodatkowe : skrzynka narzędziowa, immobiliser, gaśnica, ostrzegawcza
lampa błyskowa o barwie pomarańczowej,
- szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej,
- dostawa urządzenia do Zakładu w Rudnie gm. Ostróda, Rudno 17,
- w okresie gwarancyjnym dostawca zapewni bezpłatne świadczenie usług serwisowych w
zakresie przeglądów okresowych wykonywanych zgodnie z warunkami gwarancji,
- na terenie Polski ma być autoryzowany serwis (przed podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca dostarczy Dokument potwierdzajacy posiadanie autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego,
- wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci serwisu stacjonarnego
( warsztat naprawczy ) oraz serwisu mobilnego zapewniających serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny; serwis mobilny musi dotrzeć w ciągu 48 godz. po zgłoszeniu wszelkich
usterek, awarii itp. do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
3. Wymieniony w ust. 2 sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą
e-maila lub telefonicznie.
2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
3) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu.
4) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń - Protokół Odbioru
Sprzętu.
5) O terminie dostawy Wykonawca ma zawiadomić Zamawiającego, co najmniej na 3 dni przed datą dostawy
przedmiotu zamówienia
6) Gwarancja na wszystkie wymienione w ust. 2 urządzenia min. 36 miesięcy od daty wystawienia
bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego
7) Wykonawca udzieli gwarancji:
a) na całą spycharkę i kompaktor, w tym części i zespoły bez niżej wymienionych na okres 36 miesięcy, bez
limitu kilometrów i bez limitu przepracowanych motogodzin
b) na perforację blach na okres 5 lat,
c) na wyposażenie specjalistyczne 36 miesięcy
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego: Rudno
17, 14-100 Ostróda na własny koszt i ryzyko wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, wraz ze sprzętem
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wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację w tym, certyfikaty i atesty dopuszczające w/w
pojazdy do właściwego użytku.
6. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić szkolenie minimum 2 osób w terminie do 3 dni od
dnia przekazania sprzętu
7. Zamawiający w dniu 14 grudnia 2011 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie, 10-026 Olsztyn, ul. św. Barbary 9, Umowę o dofinansowanie nr
UDA-POIS.02.01.00-00-006/11-00 projektu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”- etap II w ramach działania 2.1 priorytetu. II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
8. Wykonawca zobowiązany jest do opatrywania logotypami Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej oraz
logotypami źródeł finansowania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją kontraktu oraz niniejszego
zamówienia. Logotypy dostępne są na stronie http://www.pois.gov.pl, http://www.wfosigw.olsztyn.pl ; http://
pois.nfosigw.gov.pl/
9. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
10. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ pod
warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ oraz
będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcje),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
11. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 42990000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
JRP/KSZ/20/1/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Aleksandra2010
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-065773   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 095-161934  z dnia:  17/05/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/05/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa fabrycznie nowego
kompaktora i spycharki gąsienicowej
w ramach Kontraktu nr 1 „Zakład
Unieszkodliwiania odpadów
komunalnych Rudno etap II”,
realizowanego w ramach projektu
”Budowa systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko”-
etap II” zwany dalej „przedmiotem
zamówienia lub sprzętem”
2. Opis przedmiotu zamówienia -
minimalne wymagane parametry
techniczne:
1) Kompaktor do prac na
składowisku odpadów:
- fabrycznie nowy,
- silnik wysokoprężny spełniający
obowiązujące europejskie normy
emisji spalin, o mocy
minimalnej 280 kW i nie większej niż
340 kW,

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa fabrycznie nowego
kompaktora i spycharki gąsienicowej
w ramach Kontraktu nr 1 „Zakład
Unieszkodliwiania odpadów
komunalnych Rudno etap II”,
realizowanego w ramach projektu
”Budowa systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko”-
etap II” zwany dalej „przedmiotem
zamówienia lub sprzętem”
2. Opis przedmiotu zamówienia -
minimalne wymagane parametry
techniczne:
1) Kompaktor do prac na
składowisku odpadów:
- fabrycznie nowy,
- silnik wysokoprężny spełniający
obowiązujące europejskie normy
emisji spalin, o mocy
minimalnej 280 kW i nie większej niż
340 kW,
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- stopień zagęszczania min. 900 kg/
m3,
- hydraulicznie napędzany wentylator
chłodnicy z automatycznym
rewersem ciągu,
- fabrycznie montowane osłony
cieplne układu wydechowego,
- układ napędowy ze zmiennikiem
momentu obrotowego,
- napęd na wszystkie walce,
- ciężar roboczy minimum 35 000 kg,
- walce okołkowane stalowe
dedykowane do pracy na
wysypiskach, z możliwością wymiany
kołków,
- zbieraki do oczyszczania walców,
- fabrycznie zamontowane osłony
dolnej części kompaktora ( osłony
silnika, osłony układu
przeniesienia napędu, osłony
osi itp. ) zabezpieczające przed
uszkodzeniami
mechanicznymi i działaniem
substancji agresywnych,
- nie dopuszcza się wykonania
kompaktora na zabudowie ładowarki
kołowej, nie może to być
prototyp lub modyfikacja,
- szerokość lemiesza zgarniającego
minimum 4300 mm, fabrycznie
wyposażony w
kratownicę chroniącą przed
przesypywaniem się spychanego
materiału,
- kabina operatora:
• ciśnieniowa, klimatyzowana i
ogrzewana,
• spełniająca normy ROPS/FOPS
• wyciszona
• wyposażona w filtr węglowy do
redukcji odorów
• fotel amortyzowany , wyposażony
w pasy bezpieczeństwa
• przednia i tylna szyba wyposażona
w wycieraczki ze spryskiwaczami
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- akustyczny sygnał cofania,
- kamera monitorująca przestrzeń za
maszyną
- zaczep holowniczy z przodu i z tyłu,

- stopień zagęszczania min. 900 kg/
m3,
- hydraulicznie napędzany wentylator
chłodnicy z automatycznym
rewersem ciągu,
- fabrycznie montowane osłony
cieplne układu wydechowego,
- układ napędowy ze zmiennikiem
momentu obrotowego,
- napęd na wszystkie walce,
- ciężar roboczy minimum 35 000 kg,
- walce okołkowane stalowe
dedykowane do pracy na
wysypiskach, z możliwością wymiany
kołków,
- zbieraki do oczyszczania walców,
- fabrycznie zamontowane osłony
dolnej części kompaktora ( osłony
silnika, osłony układu
przeniesienia napędu, osłony
osi itp. ) zabezpieczające przed
uszkodzeniami
mechanicznymi i działaniem
substancji agresywnych,
- nie dopuszcza się wykonania
kompaktora na zabudowie ładowarki
kołowej, nie może to być
prototyp lub modyfikacja,
- szerokość lemiesza zgarniającego
minimum 4300 mm, fabrycznie
wyposażony w
kratownicę chroniącą przed
przesypywaniem się spychanego
materiału,
- kabina operatora:
• ciśnieniowa, klimatyzowana i
ogrzewana,
• spełniająca normy ROPS/FOPS
• wyciszona
• wyposażona w filtr węglowy do
redukcji odorów
• fotel amortyzowany , wyposażony
w pasy bezpieczeństwa
• przednia i tylna szyba wyposażona
w wycieraczki ze spryskiwaczami
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- akustyczny sygnał cofania,
- kamera monitorująca przestrzeń za
maszyną
- zaczep holowniczy z przodu i z tyłu,



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

9 / 21

- automatyczny układ centralnego
smarowania,
- instalacja rozruchu na zimno,
- oświetlenie robocze umożliwiające
pracę w nocy, zabezpieczone przed
uszkodzeniami,
- licznik godzin pracy,
- fabryczny układ monitorowania
parametrów maszyny,
- główne podzespoły ( silnik, układ
napędowy, mosty ) wyprodukowane
przez producenta
maszyny,
- wymagane dokumenty i
świadectwa : świadectwo zgodności
CE , katalog części
zamiennych, karta gwarancyjna,
instrukcja obsługi w języku polskim,
- wyposażenie dodatkowe : skrzynka
narzędziowa, immobiliser, gaśnica,
ostrzegawcza
lampa błyskowa o barwie
pomarańczowej,
- szkolenie operatorów w zakresie
obsługi technicznej,
- dostawa urządzenia do Zakładu w
Rudnie gm. Ostróda, Rudno 17,
- w okresie gwarancyjnym dostawca
zapewni bezpłatne świadczenie
usług serwisowych w
zakresie przeglądów okresowych
wykonywanych zgodnie z warunkami
gwarancji,
- na terenie Polski ma być
autoryzowany serwis (przed
podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca dostarczy Dokument
potwierdzajacy posiadanie
autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego
- wykonawca musi posiadać
odpowiednie zaplecze w postaci
serwisu stacjonarnego
( warsztat naprawczy ) oraz serwisu
mobilnego zapewniających serwis
gwarancyjny i
pogwarancyjny; serwis mobilny
musi dotrzeć w ciągu 48 godz. po
zgłoszeniu wszelkich
usterek, awarii itp. do miejsca
wskazanego przez zamawiającego.
2) Spycharka gąsienicowa:

- automatyczny układ centralnego
smarowania,
- instalacja rozruchu na zimno,
- oświetlenie robocze umożliwiające
pracę w nocy, zabezpieczone przed
uszkodzeniami,
- licznik godzin pracy,
- fabryczny układ monitorowania
parametrów maszyny,
- wymagane dokumenty i
świadectwa : świadectwo zgodności
CE , katalog części
zamiennych, karta gwarancyjna,
instrukcja obsługi w języku polskim,
- wyposażenie dodatkowe : skrzynka
narzędziowa, immobiliser, gaśnica,
ostrzegawcza
lampa błyskowa o barwie
pomarańczowej,
- szkolenie operatorów w zakresie
obsługi technicznej,
- dostawa urządzenia do Zakładu w
Rudnie gm. Ostróda, Rudno 17,
- w okresie gwarancyjnym dostawca
zapewni bezpłatne świadczenie
usług serwisowych w
zakresie przeglądów okresowych
wykonywanych zgodnie z warunkami
gwarancji,
- na terenie Polski ma być
autoryzowany serwis (przed
podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca dostarczy Dokument
potwierdzajacy posiadanie
autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego
- wykonawca musi posiadać
odpowiednie zaplecze w postaci
serwisu stacjonarnego
( warsztat naprawczy ) oraz serwisu
mobilnego zapewniających serwis
gwarancyjny i
pogwarancyjny; serwis mobilny
musi dotrzeć w ciągu 48 godz. po
zgłoszeniu wszelkich
usterek, awarii itp. do miejsca
wskazanego przez zamawiającego.
2) Spycharka gąsienicowa:
- fabrycznie nowa,
- nie może być prototypem lub
modyfikacją,
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- fabrycznie nowa,
- nie może być prototypem lub
modyfikacją,
- silnik wysokoprężny spełniający
obowiązujące europejskie normy
emisji spalin, o mocy
minimalnej 140 kW i nie większej niż
180 kW,
- spycharka fabrycznie przygotowana
do pracy na składowisku odpadów,
- masa eksploatacyjna minimum 25
000 kg
- skrzynia biegów przełączalna pod
obciążeniem, sterowana elektro-
hydraulicznie,
- gąsienice do pracy w trudnych
warunkach,
- zbieraki do oczyszczania gąsienic,
- szczelne i trwałe fabrycznie osłony
podwozia zabezpieczające przed
uszkodzeniami
mechanicznymi i działaniem
substancji agresywnych,
- podniesione koła napędowe w celu
poprawienia samooczyszczania
gąsienic,
- kabina operatora:
• ciśnieniowa, klimatyzowana i
ogrzewana,
• spełniająca normy ROPS/FOPS
• wyciszona
• wyposażona w filtr węglowy do
redukcji odorów
• fotel amortyzowany , wyposażony
w pasy bezpieczeństwa
• przednia i tylna szyba wyposażona
w wycieraczki ze spryskiwaczami
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- lemiesz o pojemności minimum
10 m3, fabrycznie wyposażony w
kratownicę chroniącą
przed przesypywaniem się
spychanego materiału, możliwość
wymiany na lemiesz innego
typu,
- zmiana biegów oraz sterowanie
skrętem dźwignią typu joystick,
- akustyczny sygnał cofania,
- zaczep holowniczy z przodu i z tyłu,

- silnik wysokoprężny spełniający
obowiązujące europejskie normy
emisji spalin, o mocy
minimalnej 140 kW i nie większej niż
180 kW,
- spycharka fabrycznie przygotowana
do pracy na składowisku odpadów,
- masa eksploatacyjna minimum 25
000 kg
- skrzynia biegów przełączalna pod
obciążeniem, sterowana elektro-
hydraulicznie,
- gąsienice do pracy w trudnych
warunkach,
- zbieraki do oczyszczania gąsienic,
- szczelne i trwałe fabrycznie osłony
podwozia zabezpieczające przed
uszkodzeniami
mechanicznymi i działaniem
substancji agresywnych,
- układ napędowy z podniesionym
kołem lub układ napędowy klasyczny
- kabina operatora:
• ciśnieniowa, klimatyzowana i
ogrzewana,
• spełniająca normy ROPS/FOPS
• wyciszona
• wyposażona w filtr węglowy do
redukcji odorów
• fotel amortyzowany , wyposażony
w pasy bezpieczeństwa
• przednia i tylna szyba wyposażona
w wycieraczki ze spryskiwaczami
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- lemiesz o pojemności minimum
10 m3, fabrycznie wyposażony w
kratownicę chroniącą
przed przesypywaniem się
spychanego materiału, możliwość
wymiany na lemiesz innego
typu,
- zmiana biegów oraz sterowanie
skrętem dźwignią typu joystick,
- akustyczny sygnał cofania,
- zaczep holowniczy z przodu i z tyłu,
- automatyczny układ centralnego
smarowania,
- instalacja rozruchu na zimno,
- oświetlenie robocze umożliwiające
pracę w nocy, zabezpieczone przed
uszkodzeniami,
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- automatyczny układ centralnego
smarowania,
- instalacja rozruchu na zimno,
- oświetlenie robocze umożliwiające
pracę w nocy, zabezpieczone przed
uszkodzeniami,
- licznik godzin pracy,
- fabryczny układ monitorowania
parametrów maszyny,
- główne podzespoły ( silnik, układ
napędowy, mosty ) wyprodukowane
przez producenta
maszyny,
- wymagane dokumenty i
świadectwa : świadectwo zgodności
CE , katalog części
zamiennych, karta gwarancyjna,
instrukcja obsługi w języku polskim,
- wyposażenie dodatkowe : skrzynka
narzędziowa, immobiliser, gaśnica,
ostrzegawcza
lampa błyskowa o barwie
pomarańczowej,
- szkolenie operatorów w zakresie
obsługi technicznej,
- dostawa urządzenia do Zakładu w
Rudnie gm. Ostróda, Rudno 17,
- w okresie gwarancyjnym dostawca
zapewni bezpłatne świadczenie
usług serwisowych w
zakresie przeglądów okresowych
wykonywanych zgodnie z warunkami
gwarancji,
- na terenie Polski ma być
autoryzowany serwis (przed
podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca dostarczy Dokument
potwierdzajacy posiadanie
autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego,
- wykonawca musi posiadać
odpowiednie zaplecze w postaci
serwisu stacjonarnego
( warsztat naprawczy ) oraz serwisu
mobilnego zapewniających serwis
gwarancyjny i
pogwarancyjny; serwis mobilny
musi dotrzeć w ciągu 48 godz. po
zgłoszeniu wszelkich
usterek, awarii itp. do miejsca
wskazanego przez zamawiającego.

- licznik godzin pracy,
- fabryczny układ monitorowania
parametrów maszyny,
- wymagane dokumenty i
świadectwa : świadectwo zgodności
CE , katalog części
zamiennych, karta gwarancyjna,
instrukcja obsługi w języku polskim,
- wyposażenie dodatkowe : skrzynka
narzędziowa, immobiliser, gaśnica,
ostrzegawcza
lampa błyskowa o barwie
pomarańczowej,
- szkolenie operatorów w zakresie
obsługi technicznej,
- dostawa urządzenia do Zakładu w
Rudnie gm. Ostróda, Rudno 17,
- w okresie gwarancyjnym dostawca
zapewni bezpłatne świadczenie
usług serwisowych w
zakresie przeglądów okresowych
wykonywanych zgodnie z warunkami
gwarancji,
- na terenie Polski ma być
autoryzowany serwis (przed
podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca dostarczy Dokument
potwierdzajacy posiadanie
autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego,
- wykonawca musi posiadać
odpowiednie zaplecze w postaci
serwisu stacjonarnego
( warsztat naprawczy ) oraz serwisu
mobilnego zapewniających serwis
gwarancyjny i
pogwarancyjny; serwis mobilny
musi dotrzeć w ciągu 48 godz. po
zgłoszeniu wszelkich
usterek, awarii itp. do miejsca
wskazanego przez zamawiającego.
3. Wymieniony w ust. 2 sprzęt
powinien posiadać instrukcję obsługi
w języku polskim
4. Wymagania dotyczące sposobu
realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zapewni dostęp do
pomocy technicznej, umożliwiającej
zgłaszanie wad lub usterek za
pomocą e-maila lub telefonicznie.
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3. Wymieniony w ust. 2 sprzęt
powinien posiadać instrukcję obsługi
w języku polskim
4. Wymagania dotyczące sposobu
realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zapewni dostęp do
pomocy technicznej, umożliwiającej
zgłaszanie wad lub usterek za
pomocą e-maila lub telefonicznie.
2) Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia kart gwarancyjnych.
3) Wykonawca w ofercie
wskaże producenta i model
wyspecyfikowanego sprzętu.
4) Dostawca wraz ze sprzętem
dostarczy listę numerów seryjnych
dostarczonych urządzeń - Protokół
Odbioru Sprzętu.
5) O terminie dostawy Wykonawca
ma zawiadomić Zamawiającego, co
najmniej na 3 dni przed datą dostawy
przedmiotu zamówienia
6) Gwarancja na wszystkie
wymienione w ust. 2 urządzenia min.
36 miesięcy od daty wystawienia
bezusterkowego protokołu zdawczo-
odbiorczego
7) Wykonawca udzieli gwarancji:
a) na całą spycharkę i kompaktor,
w tym części i zespoły bez niżej
wymienionych na okres 36 miesięcy,
bez limitu kilometrów i bez limitu
przepracowanych motogodzin
b) na perforację blach na okres 5 lat,
c) na wyposażenie specjalistyczne
36 miesięcy
5. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć przedmiot zamówienia
do siedziby Zamawiającego:
Rudno 17, 14-100 Ostróda na
własny koszt i ryzyko wraz z
instrukcją obsługi w języku polskim,
wraz ze sprzętem wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć pełną
dokumentację w tym, certyfikaty i
atesty dopuszczające w/w pojazdy
do właściwego użytku.
6. Wykonawca w cenie oferty
zobowiązany jest uwzględnić
szkolenie minimum 2 osób
w terminie do 3 dni od dnia
przekazania sprzętu
7. Zamawiający w dniu 14 grudnia
2011 r. podpisał z Wojewódzkim

2) Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia kart gwarancyjnych.
3) Wykonawca w ofercie
wskaże producenta i model
wyspecyfikowanego sprzętu.
4) Dostawca wraz ze sprzętem
dostarczy listę numerów seryjnych
dostarczonych urządzeń - Protokół
Odbioru Sprzętu.
5) O terminie dostawy Wykonawca
ma zawiadomić Zamawiającego, co
najmniej na 3 dni przed datą dostawy
przedmiotu zamówienia
6) Gwarancja na wszystkie
wymienione w ust. 2 urządzenia min.
36 miesięcy od daty wystawienia
bezusterkowego protokołu zdawczo-
odbiorczego
7) Wykonawca udzieli gwarancji:
a) na całą spycharkę i kompaktor,
w tym części i zespoły bez niżej
wymienionych na okres 36 miesięcy,
bez limitu kilometrów i bez limitu
przepracowanych motogodzin
b) na perforację blach na okres 5 lat,
c) na wyposażenie specjalistyczne
36 miesięcy
5. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć przedmiot zamówienia
do siedziby Zamawiającego:
Rudno 17, 14-100 Ostróda na
własny koszt i ryzyko wraz z
instrukcją obsługi w języku polskim,
wraz ze sprzętem wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć pełną
dokumentację w tym, certyfikaty i
atesty dopuszczające w/w pojazdy
do właściwego użytku.
6. Wykonawca w cenie oferty
zobowiązany jest uwzględnić
szkolenie minimum 2 osób
w terminie do 3 dni od dnia
przekazania sprzętu
7. Zamawiający w dniu 14 grudnia
2011 r. podpisał z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w
Olsztynie, 10-026 Olsztyn, ul. św.
Barbary 9, Umowę o dofinansowanie
nr UDA-POIS.02.01.00-00-006/11-00
projektu Budowa systemu
gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Iławskiego „Czyste
Środowisko”- etap II w ramach
działania 2.1 priorytetu. II Programu
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Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w
Olsztynie, 10-026 Olsztyn, ul. św.
Barbary 9, Umowę o dofinansowanie
nr UDA-POIS.02.01.00-00-006/11-00
projektu Budowa systemu
gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Iławskiego „Czyste
Środowisko”- etap II w ramach
działania 2.1 priorytetu. II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007 – 2013.
8. Wykonawca zobowiązany jest do
opatrywania logotypami Instytucji
Zarządzającej i Pośredniczącej oraz
logotypami źródeł finansowania
wszelkiej dokumentacji związanej z
realizacją kontraktu oraz niniejszego
zamówienia. Logotypy dostępne są
na stronie http://www.pois.gov.pl,
http://www.wfosigw.olsztyn.pl ; http://
pois.nfosigw.gov.pl/
9. Opis przedmiotu zamówienia
zgodnie z rozporządzeniem
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
42990000-2 Różne maszyny
specjalnego zastosowania
10. Zamawiający dopuszcza
oferowanie rozwiązań
równoważnych w stosunku
do wskazanych w SIWZ pod
warunkiem, że zapewnią one
uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w SIWZ
oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość,
rodzaj, właściwości fizyczne oraz
liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego
(tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej
(rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych
(wytrzymałość, trwałość, dane
techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje),
5) parametrów bezpieczeństwa
użytkowania,
6) standardów emisyjnych,

Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007 – 2013.
8. Wykonawca zobowiązany jest do
opatrywania logotypami Instytucji
Zarządzającej i Pośredniczącej oraz
logotypami źródeł finansowania
wszelkiej dokumentacji związanej z
realizacją kontraktu oraz niniejszego
zamówienia. Logotypy dostępne są
na stronie http://www.pois.gov.pl,
http://www.wfosigw.olsztyn.pl ; http://
pois.nfosigw.gov.pl/
9. Opis przedmiotu zamówienia
zgodnie z rozporządzeniem
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
42990000-2 Różne maszyny
specjalnego zastosowania
10. Zamawiający dopuszcza
oferowanie rozwiązań
równoważnych w stosunku
do wskazanych w SIWZ pod
warunkiem, że zapewnią one
uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w SIWZ
oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość,
rodzaj, właściwości fizyczne oraz
liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego
(tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej
(rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych
(wytrzymałość, trwałość, dane
techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje),
5) parametrów bezpieczeństwa
użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
11. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy
Pzp Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić w ofercie część
zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom, jeżeli
wykonawca przewiduje udział
podwykonawców.
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11. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy
Pzp Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić w ofercie część
zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom, jeżeli
wykonawca przewiduje udział
podwykonawców.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa fabrycznie nowego
kompaktora i spycharki gąsienicowej
w ramach Kontraktu nr 1 „Zakład
Unieszkodliwiania odpadów
komunalnych Rudno etap II”,
realizowanego w ramach projektu
”Budowa systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko”-
etap II” zwany dalej „przedmiotem
zamówienia lub sprzętem”
2. Opis przedmiotu zamówienia -
minimalne wymagane parametry
techniczne:
1) Kompaktor do prac na
składowisku odpadów:
- fabrycznie nowy,
- silnik wysokoprężny spełniający
obowiązujące europejskie normy
emisji spalin, o mocy
minimalnej 280 kW i nie większej niż
340 kW,
- stopień zagęszczania min. 900 kg/
m3,
- hydraulicznie napędzany wentylator
chłodnicy z automatycznym
rewersem ciągu,
- fabrycznie montowane osłony
cieplne układu wydechowego,
- układ napędowy ze zmiennikiem
momentu obrotowego,
- napęd na wszystkie walce,
- ciężar roboczy minimum 35 000 kg,
- walce okołkowane stalowe
dedykowane do pracy na
wysypiskach, z możliwością wymiany
kołków,
- zbieraki do oczyszczania walców,
- fabrycznie zamontowane osłony
dolnej części kompaktora ( osłony
silnika, osłony układu

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa fabrycznie nowego
kompaktora i spycharki gąsienicowej
w ramach Kontraktu nr 1 „Zakład
Unieszkodliwiania odpadów
komunalnych Rudno etap II”,
realizowanego w ramach projektu
”Budowa systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Związku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko”-
etap II” zwany dalej „przedmiotem
zamówienia lub sprzętem”
2. Opis przedmiotu zamówienia -
minimalne wymagane parametry
techniczne:
1) Kompaktor do prac na
składowisku odpadów:
- fabrycznie nowy,
- silnik wysokoprężny spełniający
obowiązujące europejskie normy
emisji spalin, o mocy
minimalnej 280 kW i nie większej niż
340 kW,
- stopień zagęszczania min. 900 kg/
m3,
- hydraulicznie napędzany wentylator
chłodnicy z automatycznym
rewersem ciągu,
- fabrycznie montowane osłony
cieplne układu wydechowego,
- układ napędowy ze zmiennikiem
momentu obrotowego,
- napęd na wszystkie walce,
- ciężar roboczy minimum 35 000 kg,
- walce okołkowane stalowe
dedykowane do pracy na
wysypiskach, z możliwością wymiany
kołków,
- zbieraki do oczyszczania walców,
- fabrycznie zamontowane osłony
dolnej części kompaktora ( osłony
silnika, osłony układu
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przeniesienia napędu, osłony
osi itp. ) zabezpieczające przed
uszkodzeniami
mechanicznymi i działaniem
substancji agresywnych,
- nie dopuszcza się wykonania
kompaktora na zabudowie ładowarki
kołowej, nie może to być
prototyp lub modyfikacja,
- szerokość lemiesza zgarniającego
minimum 4300 mm, fabrycznie
wyposażony w
kratownicę chroniącą przed
przesypywaniem się spychanego
materiału,
- kabina operatora:
• ciśnieniowa, klimatyzowana i
ogrzewana,
• spełniająca normy ROPS/FOPS
• wyciszona
• wyposażona w filtr węglowy do
redukcji odorów
• fotel amortyzowany , wyposażony
w pasy bezpieczeństwa
• przednia i tylna szyba wyposażona
w wycieraczki ze spryskiwaczami
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- akustyczny sygnał cofania,
- kamera monitorująca przestrzeń za
maszyną
- zaczep holowniczy z przodu i z tyłu,
- automatyczny układ centralnego
smarowania,
- instalacja rozruchu na zimno,
- oświetlenie robocze umożliwiające
pracę w nocy, zabezpieczone przed
uszkodzeniami,
- licznik godzin pracy,
- fabryczny układ monitorowania
parametrów maszyny,
- główne podzespoły ( silnik, układ
napędowy, mosty ) wyprodukowane
przez producenta
maszyny,
- wymagane dokumenty i
świadectwa : świadectwo zgodności
CE , katalog części
zamiennych, karta gwarancyjna,
instrukcja obsługi w języku polskim,

przeniesienia napędu, osłony
osi itp. ) zabezpieczające przed
uszkodzeniami
mechanicznymi i działaniem
substancji agresywnych,
- nie dopuszcza się wykonania
kompaktora na zabudowie ładowarki
kołowej, nie może to być
prototyp lub modyfikacja,
- szerokość lemiesza zgarniającego
minimum 4300 mm, fabrycznie
wyposażony w
kratownicę chroniącą przed
przesypywaniem się spychanego
materiału,
- kabina operatora:
• ciśnieniowa, klimatyzowana i
ogrzewana,
• spełniająca normy ROPS/FOPS
• wyciszona
• wyposażona w filtr węglowy do
redukcji odorów
• fotel amortyzowany , wyposażony
w pasy bezpieczeństwa
• przednia i tylna szyba wyposażona
w wycieraczki ze spryskiwaczami
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- akustyczny sygnał cofania,
- kamera monitorująca przestrzeń za
maszyną
- zaczep holowniczy z przodu i z tyłu,
- automatyczny układ centralnego
smarowania,
- instalacja rozruchu na zimno,
- oświetlenie robocze umożliwiające
pracę w nocy, zabezpieczone przed
uszkodzeniami,
- licznik godzin pracy,
- fabryczny układ monitorowania
parametrów maszyny,
- wymagane dokumenty i
świadectwa : świadectwo zgodności
CE , katalog części
zamiennych, karta gwarancyjna,
instrukcja obsługi w języku polskim,
- wyposażenie dodatkowe : skrzynka
narzędziowa, immobiliser, gaśnica,
ostrzegawcza
lampa błyskowa o barwie
pomarańczowej,
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- wyposażenie dodatkowe : skrzynka
narzędziowa, immobiliser, gaśnica,
ostrzegawcza
lampa błyskowa o barwie
pomarańczowej,
- szkolenie operatorów w zakresie
obsługi technicznej,
- dostawa urządzenia do Zakładu w
Rudnie gm. Ostróda, Rudno 17,
- w okresie gwarancyjnym dostawca
zapewni bezpłatne świadczenie
usług serwisowych w
zakresie przeglądów okresowych
wykonywanych zgodnie z warunkami
gwarancji,
- na terenie Polski ma być
autoryzowany serwis (przed
podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca dostarczy Dokument
potwierdzajacy posiadanie
autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego
- wykonawca musi posiadać
odpowiednie zaplecze w postaci
serwisu stacjonarnego
( warsztat naprawczy ) oraz serwisu
mobilnego zapewniających serwis
gwarancyjny i
pogwarancyjny; serwis mobilny
musi dotrzeć w ciągu 48 godz. po
zgłoszeniu wszelkich
usterek, awarii itp. do miejsca
wskazanego przez zamawiającego.
2) Spycharka gąsienicowa:
- fabrycznie nowa,
- nie może być prototypem lub
modyfikacją,
- silnik wysokoprężny spełniający
obowiązujące europejskie normy
emisji spalin, o mocy
minimalnej 140 kW i nie większej niż
180 kW,
- spycharka fabrycznie przygotowana
do pracy na składowisku odpadów,
- masa eksploatacyjna minimum 25
000 kg
- skrzynia biegów przełączalna pod
obciążeniem, sterowana elektro-
hydraulicznie,
- gąsienice do pracy w trudnych
warunkach,
- zbieraki do oczyszczania gąsienic,

- szkolenie operatorów w zakresie
obsługi technicznej,
- dostawa urządzenia do Zakładu w
Rudnie gm. Ostróda, Rudno 17,
- w okresie gwarancyjnym dostawca
zapewni bezpłatne świadczenie
usług serwisowych w
zakresie przeglądów okresowych
wykonywanych zgodnie z warunkami
gwarancji,
- na terenie Polski ma być
autoryzowany serwis (przed
podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca dostarczy Dokument
potwierdzajacy posiadanie
autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego
- wykonawca musi posiadać
odpowiednie zaplecze w postaci
serwisu stacjonarnego
( warsztat naprawczy ) oraz serwisu
mobilnego zapewniających serwis
gwarancyjny i
pogwarancyjny; serwis mobilny
musi dotrzeć w ciągu 48 godz. po
zgłoszeniu wszelkich
usterek, awarii itp. do miejsca
wskazanego przez zamawiającego.
2) Spycharka gąsienicowa:
- fabrycznie nowa,
- nie może być prototypem lub
modyfikacją,
- silnik wysokoprężny spełniający
obowiązujące europejskie normy
emisji spalin, o mocy
minimalnej 140 kW i nie większej niż
180 kW,
- spycharka fabrycznie przygotowana
do pracy na składowisku odpadów,
- masa eksploatacyjna minimum 25
000 kg
- skrzynia biegów przełączalna pod
obciążeniem, sterowana elektro-
hydraulicznie,
- gąsienice do pracy w trudnych
warunkach,
- zbieraki do oczyszczania gąsienic,
- szczelne i trwałe fabrycznie osłony
podwozia zabezpieczające przed
uszkodzeniami
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- szczelne i trwałe fabrycznie osłony
podwozia zabezpieczające przed
uszkodzeniami
mechanicznymi i działaniem
substancji agresywnych,
- podniesione koła napędowe w celu
poprawienia samooczyszczania
gąsienic,
- kabina operatora:
• ciśnieniowa, klimatyzowana i
ogrzewana,
• spełniająca normy ROPS/FOPS
• wyciszona
• wyposażona w filtr węglowy do
redukcji odorów
• fotel amortyzowany , wyposażony
w pasy bezpieczeństwa
• przednia i tylna szyba wyposażona
w wycieraczki ze spryskiwaczami
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- lemiesz o pojemności minimum
10 m3, fabrycznie wyposażony w
kratownicę chroniącą
przed przesypywaniem się
spychanego materiału, możliwość
wymiany na lemiesz innego
typu,
- zmiana biegów oraz sterowanie
skrętem dźwignią typu joystick,
- akustyczny sygnał cofania,
- zaczep holowniczy z przodu i z tyłu,
- automatyczny układ centralnego
smarowania,
- instalacja rozruchu na zimno,
- oświetlenie robocze umożliwiające
pracę w nocy, zabezpieczone przed
uszkodzeniami,
- licznik godzin pracy,
- fabryczny układ monitorowania
parametrów maszyny,
- główne podzespoły ( silnik, układ
napędowy, mosty ) wyprodukowane
przez producenta
maszyny,
- wymagane dokumenty i
świadectwa : świadectwo zgodności
CE , katalog części
zamiennych, karta gwarancyjna,
instrukcja obsługi w języku polskim,

mechanicznymi i działaniem
substancji agresywnych,
- układ napędowy z podniesionym
kołem lub układ napędowy klasyczny
- kabina operatora:
• ciśnieniowa, klimatyzowana i
ogrzewana,
• spełniająca normy ROPS/FOPS
• wyciszona
• wyposażona w filtr węglowy do
redukcji odorów
• fotel amortyzowany , wyposażony
w pasy bezpieczeństwa
• przednia i tylna szyba wyposażona
w wycieraczki ze spryskiwaczami
- lusterka zewnętrzne i wewnętrzne,
- lemiesz o pojemności minimum
10 m3, fabrycznie wyposażony w
kratownicę chroniącą
przed przesypywaniem się
spychanego materiału, możliwość
wymiany na lemiesz innego
typu,
- zmiana biegów oraz sterowanie
skrętem dźwignią typu joystick,
- akustyczny sygnał cofania,
- zaczep holowniczy z przodu i z tyłu,
- automatyczny układ centralnego
smarowania,
- instalacja rozruchu na zimno,
- oświetlenie robocze umożliwiające
pracę w nocy, zabezpieczone przed
uszkodzeniami,
- licznik godzin pracy,
- fabryczny układ monitorowania
parametrów maszyny,
- wymagane dokumenty i
świadectwa : świadectwo zgodności
CE , katalog części
zamiennych, karta gwarancyjna,
instrukcja obsługi w języku polskim,
- wyposażenie dodatkowe : skrzynka
narzędziowa, immobiliser, gaśnica,
ostrzegawcza
lampa błyskowa o barwie
pomarańczowej,
- szkolenie operatorów w zakresie
obsługi technicznej,
- dostawa urządzenia do Zakładu w
Rudnie gm. Ostróda, Rudno 17,
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- wyposażenie dodatkowe : skrzynka
narzędziowa, immobiliser, gaśnica,
ostrzegawcza
lampa błyskowa o barwie
pomarańczowej,
- szkolenie operatorów w zakresie
obsługi technicznej,
- dostawa urządzenia do Zakładu w
Rudnie gm. Ostróda, Rudno 17,
- w okresie gwarancyjnym dostawca
zapewni bezpłatne świadczenie
usług serwisowych w
zakresie przeglądów okresowych
wykonywanych zgodnie z warunkami
gwarancji,
- na terenie Polski ma być
autoryzowany serwis (przed
podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca dostarczy Dokument
potwierdzajacy posiadanie
autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego,
- wykonawca musi posiadać
odpowiednie zaplecze w postaci
serwisu stacjonarnego
( warsztat naprawczy ) oraz serwisu
mobilnego zapewniających serwis
gwarancyjny i
pogwarancyjny; serwis mobilny
musi dotrzeć w ciągu 48 godz. po
zgłoszeniu wszelkich
usterek, awarii itp. do miejsca
wskazanego przez zamawiającego.
3. Wymieniony w ust. 2 sprzęt
powinien posiadać instrukcję obsługi
w języku polskim
4. Wymagania dotyczące sposobu
realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zapewni dostęp do
pomocy technicznej, umożliwiającej
zgłaszanie wad lub usterek za
pomocą e-maila lub telefonicznie.
2) Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia kart gwarancyjnych.
3) Wykonawca w ofercie
wskaże producenta i model
wyspecyfikowanego sprzętu.
4) Dostawca wraz ze sprzętem
dostarczy listę numerów seryjnych
dostarczonych urządzeń - Protokół
Odbioru Sprzętu.
5) O terminie dostawy Wykonawca
ma zawiadomić Zamawiającego, co

- w okresie gwarancyjnym dostawca
zapewni bezpłatne świadczenie
usług serwisowych w
zakresie przeglądów okresowych
wykonywanych zgodnie z warunkami
gwarancji,
- na terenie Polski ma być
autoryzowany serwis (przed
podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca dostarczy Dokument
potwierdzajacy posiadanie
autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego,
- wykonawca musi posiadać
odpowiednie zaplecze w postaci
serwisu stacjonarnego
( warsztat naprawczy ) oraz serwisu
mobilnego zapewniających serwis
gwarancyjny i
pogwarancyjny; serwis mobilny
musi dotrzeć w ciągu 48 godz. po
zgłoszeniu wszelkich
usterek, awarii itp. do miejsca
wskazanego przez zamawiającego.
3. Wymieniony w ust. 2 sprzęt
powinien posiadać instrukcję obsługi
w języku polskim
4. Wymagania dotyczące sposobu
realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zapewni dostęp do
pomocy technicznej, umożliwiającej
zgłaszanie wad lub usterek za
pomocą e-maila lub telefonicznie.
2) Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia kart gwarancyjnych.
3) Wykonawca w ofercie
wskaże producenta i model
wyspecyfikowanego sprzętu.
4) Dostawca wraz ze sprzętem
dostarczy listę numerów seryjnych
dostarczonych urządzeń - Protokół
Odbioru Sprzętu.
5) O terminie dostawy Wykonawca
ma zawiadomić Zamawiającego, co
najmniej na 3 dni przed datą dostawy
przedmiotu zamówienia
6) Gwarancja na wszystkie
wymienione w ust. 2 urządzenia min.
36 miesięcy od daty wystawienia
bezusterkowego protokołu zdawczo-
odbiorczego
7) Wykonawca udzieli gwarancji:
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najmniej na 3 dni przed datą dostawy
przedmiotu zamówienia
6) Gwarancja na wszystkie
wymienione w ust. 2 urządzenia min.
36 miesięcy od daty wystawienia
bezusterkowego protokołu zdawczo-
odbiorczego
7) Wykonawca udzieli gwarancji:
a) na całą spycharkę i kompaktor,
w tym części i zespoły bez niżej
wymienionych na okres 36 miesięcy,
bez limitu kilometrów i bez limitu
przepracowanych motogodzin
b) na perforację blach na okres 5 lat,
c) na wyposażenie specjalistyczne
36 miesięcy
5. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć przedmiot zamówienia
do siedziby Zamawiającego:
Rudno 17, 14-100 Ostróda na
własny koszt i ryzyko wraz z
instrukcją obsługi w języku polskim,
wraz ze sprzętem wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć pełną
dokumentację w tym, certyfikaty i
atesty dopuszczające w/w pojazdy
do właściwego użytku.
6. Wykonawca w cenie oferty
zobowiązany jest uwzględnić
szkolenie minimum 2 osób
w terminie do 3 dni od dnia
przekazania sprzętu
7. Zamawiający w dniu 14 grudnia
2011 r. podpisał z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w
Olsztynie, 10-026 Olsztyn, ul. św.
Barbary 9, Umowę o dofinansowanie
nr UDA-POIS.02.01.00-00-006/11-00
projektu Budowa systemu
gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Iławskiego „Czyste
Środowisko”- etap II w ramach
działania 2.1 priorytetu. II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007 – 2013.
8. Wykonawca zobowiązany jest do
opatrywania logotypami Instytucji
Zarządzającej i Pośredniczącej oraz
logotypami źródeł finansowania
wszelkiej dokumentacji związanej z
realizacją kontraktu oraz niniejszego
zamówienia. Logotypy dostępne są
na stronie http://www.pois.gov.pl,

a) na całą spycharkę i kompaktor,
w tym części i zespoły bez niżej
wymienionych na okres 36 miesięcy,
bez limitu kilometrów i bez limitu
przepracowanych motogodzin
b) na perforację blach na okres 5 lat,
c) na wyposażenie specjalistyczne
36 miesięcy
5. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć przedmiot zamówienia
do siedziby Zamawiającego:
Rudno 17, 14-100 Ostróda na
własny koszt i ryzyko wraz z
instrukcją obsługi w języku polskim,
wraz ze sprzętem wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć pełną
dokumentację w tym, certyfikaty i
atesty dopuszczające w/w pojazdy
do właściwego użytku.
6. Wykonawca w cenie oferty
zobowiązany jest uwzględnić
szkolenie minimum 2 osób
w terminie do 3 dni od dnia
przekazania sprzętu
7. Zamawiający w dniu 14 grudnia
2011 r. podpisał z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w
Olsztynie, 10-026 Olsztyn, ul. św.
Barbary 9, Umowę o dofinansowanie
nr UDA-POIS.02.01.00-00-006/11-00
projektu Budowa systemu
gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Iławskiego „Czyste
Środowisko”- etap II w ramach
działania 2.1 priorytetu. II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007 – 2013.
8. Wykonawca zobowiązany jest do
opatrywania logotypami Instytucji
Zarządzającej i Pośredniczącej oraz
logotypami źródeł finansowania
wszelkiej dokumentacji związanej z
realizacją kontraktu oraz niniejszego
zamówienia. Logotypy dostępne są
na stronie http://www.pois.gov.pl,
http://www.wfosigw.olsztyn.pl ; http://
pois.nfosigw.gov.pl/
9. Opis przedmiotu zamówienia
zgodnie z rozporządzeniem
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
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http://www.wfosigw.olsztyn.pl ; http://
pois.nfosigw.gov.pl/
9. Opis przedmiotu zamówienia
zgodnie z rozporządzeniem
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
42990000-2 Różne maszyny
specjalnego zastosowania
10. Zamawiający dopuszcza
oferowanie rozwiązań
równoważnych w stosunku
do wskazanych w SIWZ pod
warunkiem, że zapewnią one
uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w SIWZ
oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość,
rodzaj, właściwości fizyczne oraz
liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego
(tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej
(rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych
(wytrzymałość, trwałość, dane
techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje),
5) parametrów bezpieczeństwa
użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
11. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy
Pzp Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić w ofercie część
zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom, jeżeli
wykonawca przewiduje udział
podwykonawców.

42990000-2 Różne maszyny
specjalnego zastosowania
10. Zamawiający dopuszcza
oferowanie rozwiązań
równoważnych w stosunku
do wskazanych w SIWZ pod
warunkiem, że zapewnią one
uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w SIWZ
oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość,
rodzaj, właściwości fizyczne oraz
liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego
(tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej
(rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych
(wytrzymałość, trwałość, dane
techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje),
5) parametrów bezpieczeństwa
użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
11. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy
Pzp Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić w ofercie część
zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom, jeżeli
wykonawca przewiduje udział
podwykonawców.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
26/06/2013   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/07/2013   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
26/06/2013   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/07/2013   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
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VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-069557
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