
Ogłoszenie nr 510403239-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.  

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Wynajem dwóch 

ładowarek kołowych jednonaczyniowych na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania 

Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na lata 2021-2022 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 612959-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, Krajowy numer 

identyfikacyjny 81234428300000, ul. Leśno Górne  12, 72-004  Tanowo, woj. 

zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 317 57 22, e-mail zoisok@zoisok.pl, 

kszymanska@zoisok.pl, faks 91 317 57 22.  

Adres strony internetowej (url): www.zoisok.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wynajem dwóch ładowarek kołowych jednonaczyniowych na potrzeby Zakładu Odzysku i 

Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na lata 2021-2022  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wynajem dwóch ładowarek kołowych 

jednonaczyniowych na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w 

Leśnie Górnym na lata 2021-2022. Zamawiający dysponuje operatorami, posiadającymi 

uprawnienia na ładowarki kołowe jednonaczyniowe. Jeśli Wykonawca będzie oferował 

ładowarki, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ale wymagające innych uprawnień niż 

te, jakimi dysponują obecnie operatorzy Zamawiającego, w koszcie wynajmu Wykonawca 

musi uwzględnić koszty uzyskania uprawnień dla operatorów. Do czasu uzyskania uprawnień 

przez operatorów Zamawiającego, Wykonawca w koszcie wynajmu musi przewidzieć 

przekazanie do dyspozycji operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia i koszty 

związane z wynajęciem operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia do czasu 



uzyskania odpowiednich, nowych uprawnień przez pracowników Zamawiającego. 

Pracownicy zamawiającego będę do dyspozycji w zakresie szkolenia umożliwiającego 

zdobycie nowych uprawnień od dnia podpisania umowy. Parametry techniczne ładowarki nr 1 

i ładowarki nr 2: a) silnik wysokoprężny o mocy min160 kW b) silnik maszyn spełniający 

aktualne normy spalania; c) napęd na obie osie 4x4 d) wysokość załadunku nie mniej niż 4,2 

metra od osi obrotu łyżki e) udźwig znamionowy – 7000 kg, f) pojemność łyżki – min 3,8 m³ 

g) łyżka bez zębów z lemieszem dwustronnym wykonanym z blachy odpornej na ścieranie 2 

szt. h) masa robocza maszyny – nie więcej niż 20 ton, i) wyposażenie w układ centralnego 

smarowania, j) opony odporne na ścieranie i przebicie min 20PR wg klasyfikacji wysokości 

bieżnika min L5, k) sygnał dźwiękowy cofania, l) kabina jednoosobowa z klimatyzacją, 

wyciszona, spełniająca normy bezpieczeństwa wymagane prawem dla tego typu ładowarek, 

lusterka zewnętrzne, wycieraczki na tylnej i przedniej szybie. m) maszyna wyposażona w 

zbiornik paliwa zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, n) światło 

pomarańczowe „kogut” o) układ roboczy typu „Z” p)układ hamulcowy – tarcze suche r) jedno 

koło zapasowe odpowiadające wymiarom i ogumieniem obydwu ładowarek, s) wyposażenie 

obowiązkowe maszyny : gaśnica ,trójkąt ostrzegawczy, apteczka medyczna, zestaw narzędzi ( 

klucz do kół, podstawowe klucze, wkrętaki),podnośnik. Rok budowy maszyn – fabrycznie 

nowe – rok produkcji 2021 r.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45520000-8 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 652800.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Fabryka Maszyn XCMG-EUROPA Sp. z o.o.  



Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Pańska 96 lok.83  

Kod pocztowy: 00-837  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 802944.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 802944.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 802944.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

  
 


