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             Krasnystaw, 29.10.2021r. 

L.dz./PD / 5755  /2021 

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

z dnia 29.10.2021r. 
 
Znak sprawy: ZP/04/2021 

 Dotyczy:    Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Zakup i dostawa fabrycznie 
nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy ZP/04/2021 

 
      W dniu 28.10.2021r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego 

ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy ZP/04/2021. 

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień/odpowiedzi: 

 
 

Pytanie nr 1: 

1. „Czy dopuszczacie silnik z Ad Blue?” 

Odpowiedź nr 1: 
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.  

 
Pytanie nr 2: 

2. „Punkt 5. Minimalny ciężar ciągnika 4100 kg. Czy dopuszcza - Minimalny ciężar 3700 kg?” 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy oraz podtrzymuje treść 
dotychczasowych zapisów, tj. wymaga dostarczenia ciągnika o minimalnym ciężarze (bez 
obciążników) wynoszącym 4 100 kg. 

 
Pytanie nr 3: 

3. „Punkt 7, podpunkt b. Rewers sterowany mechanicznie lub elektrohydraulicznie. Czy 
dopuszcza - Rewers sterowany hydraulicznie?” 
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Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść dotychczasowych zapisów i nie uwzględnia 
propozycji Wykonawcy, tj. nie dopuszcza możliwości dostarczenia ciągnika z rewersem 
sterowanym hydraulicznie. 
 

Pytanie nr 4: 

4. „Punkt 8, podpunkt a. Hamulce wielotarczowe mokre wszystkich kół. Czy dopuszcza 
-  Hamulce w kąpieli olejowej tylko tylnych kół. 

Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy oraz podtrzymuje treść 
dotychczasowych zapisów, tj. wymaga dostarczenia ciągnika wyposażonego w hamulce 
wielotarczowe mokre wszystkich kół.   
 

Pytanie nr 5: 

5. „Punkt 9, podpunkt d. Tylny TUZ o udźwigu minimalnym nie niższym niż 4000 kg. Czy 
dopuszcza -  Tylny TUZ o udźwigu minimalnym 3450 kg?” 

Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy oraz podtrzymuje treść 
dotychczasowych zapisów, tj. tylny TUZ o udźwigu o udźwigu minimalnym nie niższym niż 
4 000 kg. 
 

Pytanie nr 6: 

6. „Punkt 12, podpunkt n. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Czy dopuszcza 
-  Kierownicę regulowaną w jednej płaszczyźnie?” 

Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy oraz podtrzymuje treść 
dotychczasowych zapisów, tj. wymaga dostarczenia ciągnika wyposażonego w kierownicę 
regulowaną w dwóch płaszczyznach.  
 

Pytanie nr 7: 

7. „Punkt 13, podpunkt a. Felga spawana, ogumienie przednie minimum 13,6 R24. Czy dopuszcza 
- Felga skręcana, ogumienie przednie minimum 13,6 R24?” 

Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy oraz podtrzymuje treść 
dotychczasowych zapisów, tj. felga spawana, ogumienie przednie minimum13,6 R24. 
 

Pytanie nr 8: 

8. „Punkt 13, podpunkt b. Felga spawana, ogumienie tylne minimum 16,9 R34. Czy dopuszcza - 
Felga skręcana, ogumienie tylne minimum 16,9 R34?”  
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Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy oraz podtrzymuje treść 
dotychczasowych zapisów, tj. felga spawana, ogumienie tylne minimum16,9 R34. 
 

Pytanie nr 9: 

9. „Punkt 14, podpunkt a. Zaczep główny transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie 
wysokości. Czy dopuszcza - Zaczep główny transportowy nie automatyczny o przesuwnej 
zmianie wysokości?” 

Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy oraz podtrzymuje treść 
dotychczasowych zapisów, tj. wymaga dostarczenia ciągnika wyposażonego w zaczep główny 
transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie wysokości.  
 

Pytanie nr 10: 

10. „Punkt 15, podpunkt b. Sztywne błotniki kół przednich. Czy dopuszcza - Dynamiczne błotniki 
kół przednich?” 

Odpowiedź nr 10: 
Zamawiający informuje, że uwzględnia propozycję Wykonawcy oraz zmienia zapisy zawarte 
w Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: Parametry techniczne, 
użytkowe i jakościowe przedmiotu zamówienia wymagane przez Zamawiającego: 

• CIĄGNIK ROLNICZY 
 ppkt. 15 „Wyposażenie dodatkowe”  lit. b): sztywne lub dynamiczne błotniki kół przednich 

 
➢ Ww. zmiana zostaje również wprowadzona w Załączniku nr 3 do SWZ Specyfikacja 

techniczna oferowanego sprzętu-  pkt. I Ciągnik rolniczy ppkt. 15 lit. b)  
 
 
 
Uwaga: 

Zamawiający zaznacza, że: 

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

Wykonawców oraz nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert. 

• W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zmianie (modyfikacji) uległy nw. dokumenty:  

a) Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;  

b) Załącznik nr 3 do SWZ – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu  

 

 

 

 
Otrzymują: 

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