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             Krasnystaw, 04.10.2021r. 

L.dz./PD /  5310 /2021 

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

z dnia 04.10.2021r. 
 

Znak sprawy: ZP/03/2021 

 Dotyczy:    Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Dostawa fabrycznie nowego 
ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (pługiem odśnieżnym) dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy ZP/03/2021 

 
          W dniu 01.10.2021r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego 

ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (pługiem odśnieżnym) dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy ZP/03/2021. 

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień/odpowiedzi: 

 
 

Pytanie nr 1: 

1. „Czy dopuszczacie emisje spalin STAGE IV ?” 

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia ciągnika rolniczego z silnikiem 
spełniającym normę emisji spalin STAGE V.  

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 
 
 

Pytanie nr 2: 

2. „Czy dopuszczacie pojemność silnika min. 3600 cm3?” 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia ciągnika rolniczego z silnikiem o pojemności 
skokowej minimum 3900 cm3 maksimum 4500 cm3. 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy, tj. nie dopuszcza możliwości 
zaoferowania ciągnika z silnikiem o pojemności skokowej minimum 3600 cm3 i podtrzymuje 
treść dotychczasowych zapisów.  
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Pytanie nr 3: 

3. „Czy dopuszczacie filtr cząstek stałych  +Ad Blue?” 

Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy oraz podtrzymuje treść 
dotychczasowych zapisów, tj. wymaga dostarczenia ciągnika rolniczego z silnikiem 
wyposażonym w pasywny filtr cząstek stałych bez AdBlue.  
 

 
 
Uwaga: 

Zamawiający zaznacza, że: 
 

• udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców oraz nie mają wpływu na zmianę dokumentów postępowania i terminu 

składania ofert. 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu; 
2. a/a 
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