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58-520 Janowice Wielkie 
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Identyfikator zamówienia:  AO.UG.271.09.2013 
Przedmiot zamówienia:  Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i 
    osprzętu dodatkowego. 
 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO  
 
 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w 
dniu 17 czerwca 2013 r. pytania o treści, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 
 
Pytania i odpowiedzi w zakresie ciągnika rolniczego 
 
1. Czy określając cyt. podnośnik hydrauliczny co najmniej 1000 kg, określenie tonażu tyczy się udźwigu 

podnośnika tylnego czy Tuz przedni? 
 

Zamawiający wyjaśnia, iż podany parametr dotyczy podnośnika hydraulicznego tylnego. 
 
Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w załączniku nr 4, w ten sposób, iż zmienia istniejący zapis o 
treści:  
 
 „podnośnik hydrauliczny co najmniej 1000 kg”   
 
nadając mu nowe brzmienie: 
 

  „podnośnik hydrauliczny tylny o udźwigu co najmniej 1000 kg”  
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się terminu 
składania ofert.  
 
2. Cytat „Przedni zaczep” określenie dotyczy przedniego TUZ? Czyli urządzenia umożliwiającego 

mocowanie na przód ciągnika. 
 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga wyposażenia ciągnika w podnośnik hydrauliczny przedni (TUZ), 
jedynie standardowy zaczep przedni nie wyczerpujący znamion podnośnika hydraulicznego.  
 
Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w 
Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu 
zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może zaoferowad przedmiot o standardzie i 
parametrach wyższych, z zachowaniem warunku nie oferowania innych parametrów gorszych niż 
opisane w przedmiotowym załączniku. 
 

3. Cytat „zaczep rolniczy” określenie dotyczy listwy dolnej zaczepowej do transportu przyczep? 
 

Zamawiający wyjaśnia, iż określenie dotyczy listwy dolnej zaczepowej do transportu przyczep.  
 

4.  Cytat „obciążnik” określenie dotyczy obciążników kół tylnych w ciągniku? 
 

Zamawiający wyjaśnia, iż określenie dotyczy obciążników wymaganych dla sprawnej pracy ciągnika 
rolniczego pracującego bez dodatkowego osprzętu, jak i przy uwzględnieniu zamontowanego na nim 
osprzętu dodatkowego np. pracy z kosiarką bijakową wychyloną na jedną stronę, itp. 
 

5.  Proszę o ujęcie poniższej specyfikacji w SIWZ ponieważ wymieniona kompletacja podniesie i określi 
wielofunkcyjnośd zamawianego ciągnika 

 
 Wyposażenie dodatkowe 
  - kabina  
  - szyber dach ze świetlikiem 
  - dolna listwa zaczepowa 



  - zaczep transportowy góra-dół 
  - dodatkowy rozdzielacz hydrauliki 2-pary złączek 
  - skrzynia biegów 12/12 z rewersem mechanicznym 
  - zewnętrzne sterowanie hydrauliką 
  - TUZ przedni 
  - obciążniki kół tylnych 270 kg 
  - radio  
  - kogut 
  - obroty wałka odbioru mocy 540/540E Obr/min 
  - opony - 11.2 24 i 16,9-28 
 

Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w 
Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu 
zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może zaoferowad przedmiot o standardzie i 
parametrach wyższych, z zachowaniem warunku nie oferowania innych parametrów gorszych niż 
opisane w przedmiotowym załączniku. 
 
Jednakże, po przeanalizowaniu sugestii pytającego, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w załączniku 
nr 4, w ten sposób, iż dodaje do wymogów ciągnika rolniczego zapis o treści:  
 
 „skrzynia biegów 12/12 z rewersem mechanicznym” 
 „kogut” 
 
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert. 

 
Pytania i odpowiedzi w zakresie przyczepy 
 
1.  Cytat „wysokośd ścian skrzyni: 500 mm +/- 10%” określenie dotyczy wysokości 1 burty? (Wysokośd 

podłogi od podłoża to 1085 mm + 500 mm = 1585 mm) 
 

Zamawiający wyjaśnia, iż określenie dotyczy wysokości ściany burty.  
 

Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert. 

 
2.  Proszę o ujęcie poniższej specyfikacji w SIWZ ponieważ wymieniona kompletacja podniesie i określi 

wielofunkcyjnośd zamawianej przyczepy 
 - koło zapasowe 
 - instalacja pneumatyczna przyczepy 2-obwodowa 
 
Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w 
Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu 
zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może zaoferowad przedmiot o standardzie i 
parametrach wyższych, z zachowaniem warunku nie oferowania innych parametrów gorszych niż 
opisane w przedmiotowym załączniku. 
 
Jednakże, po przeanalizowaniu sugestii pytającego, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w załączniku 
nr 4, w ten sposób, iż dodaje do wymogów przyczepy zapis o treści:  
 
 „koło zapasowe” 
  
Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się 
terminu składania ofert. 

 
Pytania i odpowiedzi w zakresie ładowacza czołowego 
 
1.  Proszę o ujęcie poniższej specyfikacji w SIWZ ponieważ wymieniona kompletacja podniesie i określi 

wielofunkcyjnośd zamawianego ładowacza czołowego 
 

- rozdzielacz 3-sekcyjny 
- akumulator 
- łopata do materiałów sypkich BD Es 160 
 



Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w 
Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu 
zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może zaoferowad przedmiot o standardzie i 
parametrach wyższych, z zachowaniem warunku nie oferowania innych parametrów gorszych niż 
opisane w przedmiotowym załączniku. 

 
Pytania i odpowiedzi w zakresie kosiarki bijakowej bocznej 
 
1.  Proszę o ujęcie poniższej specyfikacji w SIWZ ponieważ wymieniona kompletacja podniesie i określi 

wielofunkcyjnośd zamawianej kosiarki tylno bocznej 
 

- hydrauliczny zawór bezpieczeostwa anti-schock (system zabezpieczenia kosiarki przed 
 uderzeniem w stały element podłoża) 
- napęd na 4 wentylowane pasy klinowe 
- hydrauliczne przesunięcie boczne na równoległobok 
- hydrauliczne pochylenie z zaworami bezpieczeostwa  
- dolny przeciwnóż 
- górny przeciwnóż ząbkowany 
- przekładnia z biegiem jałowymnożami 
- rotor z nożami (50) lub bijakami (40) elektronicznie wyważony. 
 
Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w 
Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu 
zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może zaoferowad przedmiot o standardzie i 
parametrach wyższych, z zachowaniem warunku nie oferowania innych parametrów gorszych niż 
opisane w przedmiotowym załączniku. 

 
Jednakże, po przeanalizowaniu sugestii pytającego, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w załączniku 
nr 4, w ten sposób, iż dodaje do wymogów przyczepy zapis o treści:  
 
 „hydrauliczny zawór bezpieczeostwa anti-shock lub rozwiązanie tożsame” 
 „kosiarka bijakowa boczna na wysięgniku” 
  
Nadto Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w załączniku nr 4, w ten sposób, iż zmienia istniejący zapis 
o treści:  
 
 „szerokośd: 120 – 140 cm”   
 
nadając mu nowe brzmienie: 
 

  „szerokośd: co najmniej 120 cm” 
 
       /-/  Kamil Kowalski 
 
       Wójt Gminy Janowice Wielkie 
 
 
 
Do przekazania: 
1. podmiotowi składającemu zapytanie 
2. na stronę internetową Zamawiającego 
3. na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a 


