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ZP.272.1.2021  

 

 

  ZMIANA  TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie: „Dostawa ciągnika rolniczego, ładowacza 

czołowego oraz kosiarki wysięgnikowej” 

 

     Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

 

1. Rozdział IV SWZ brzmi: 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w okresie do: 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 

 

Rozdział IV SWZ po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w okresie do: 45 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 

 

2. Rozdział  III SWZ brzmi:  

 

Przedmiot zamówienia stanowi: „Dostawa ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego oraz 

kosiarki wysięgnikowej”. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Ciągnik rolniczy: 

• Rok produkcji od 2015 r. 

• Udokumentowany przebieg do 1400 motogodzin 

• Pojazd po dużym przeglądzie 

• Moc od 100-110 koni mechanicznych 

• Rozstaw osi min 2,55 metra 

• Pojemność silnika min. 4500 cm3 

• Przekładnia min. 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu 

• Przedni podnośnik ( TUZ) kat. 2 

• Kabina klimatyzowana 

• Konstrukcja pełnoramowa 

• Hydraulika o wydatku min. 80l/minutę 

• Masa ciągnika min. 5 ton 

• Instalacja pneumatyczna do przyczep. 

 

Ładowacz czołowy: 

• udźwig min. 1600 kilogramów 

• Wysokość podnoszenia min. 3,6 metra 



• Sterowanie za pomocą dżojstika 

• Zabudowane przewody wewnątrz profili ładowacza 

 

Kosiarka wysięgnikowa: 

• Zasięg roboczy min. 4,80m 

• Rotor tnący o szer. min. 100 cm 

• Pozycja pływająca rotora 

• Pojemność zbiornika oleju min. 135 litrów 

• Masa kosiarki min. 1000 kg 

• Kosiarka wyposażona we własny układ hydrauliczny 

• Napęd od wałka WOM 540 obr/min 

• Głowica kosząca wyposażona w noże typu Y 

• Ramię kosiarki częściowo wysunięte do przodu pozwalające na łatwiejszą obserwację pracy 

kosiarki, 

• Sterowanie za pomocą dżojstika z funkcją sterowania niskociśnieniowego 

• Zabezpieczenie przed wyrzutem z komory głowicy tnącej : gumowy fartuch              i 

łańcuchy 

• Zabezpieczenie hydrauliczne przy uderzeniu w przeszkodę ( akumulator gazowy ) 

• obroty wsteczne rotora 

 

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ. 

 

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 

minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie 

skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot umowy:  

 Wymagany okres rękojmi na dostarczone przedmioty  używane wchodzące w skład  przedmiotu 

umowy – 2 lata ;  

 Wymagany okres rękojmi na dostarczone przedmioty fabrycznie nowe wchodzące w skład 

przedmiotu  przedmiot umowy  – min. 24 miesiące, 

 Wymagany okres gwarancji  na dostarczone przedmioty fabrycznie nowe wchodzące w skład 

przedmiotu  przedmiot umowy  – min. 24 miesiące.  

 

Rozdział III SWZ po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

Przedmiot zamówienia stanowi: „Dostawa ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego oraz 

kosiarki wysięgnikowej”. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Ciągnik rolniczy: 

• Rok produkcji od 2015 r. 

• Udokumentowany przebieg do 1400 motogodzin 

• Pojazd po dużym przeglądzie 

• Moc od 100-110 koni mechanicznych 

• Rozstaw osi min 2,55 metra 



• Pojemność silnika min. 4500 cm3 

• Przekładnia min. 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu 

• Przedni podnośnik ( TUZ) kat. 2 

• Kabina klimatyzowana 

• Konstrukcja pełnoramowa 

• Hydraulika o wydatku min. 80l/minutę 

• Masa ciągnika min. 5 ton 

• Instalacja pneumatyczna do przyczep. 

 

Ładowacz czołowy: 

• udźwig min. 1600 kilogramów 

• Wysokość podnoszenia min. 3,6 metra 

• Sterowanie za pomocą dżojstika 

• Zabudowane przewody wewnątrz profili ładowacza 

 

Kosiarka wysięgnikowa: 

• Zasięg roboczy min. 4,80m 

• Rotor tnący o szer. min. 100 cm 

• Pozycja pływająca rotora 

• Pojemność zbiornika oleju min. 135 litrów 

• Masa kosiarki min. 1000 kg 

• Kosiarka wyposażona we własny układ hydrauliczny 

• Napęd od wałka WOM 540 obr/min 

• Głowica kosząca wyposażona w noże typu Y 

• Ramię kosiarki częściowo wysunięte do przodu pozwalające na łatwiejszą obserwację pracy 

kosiarki, 

• Sterowanie za pomocą dżojstika z funkcją sterowania niskociśnieniowego 

• Zabezpieczenie przed wyrzutem z komory głowicy tnącej : gumowy fartuch              i 

łańcuchy 

• Zabezpieczenie hydrauliczne przy uderzeniu w przeszkodę ( akumulator gazowy ) 

• obroty wsteczne rotora 

 

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ. 

 

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 

minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie 

skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot umowy:  

Gwarancja producenta dotyczy wyłącznie nowego sprzętu, w przypadku sprzętu używanego 

obowiązuje jedynie rękojmia. 

 

3. Pkt 8 załącznika nr 1 (formularz ofertowy) brzmi:  

 

Oświadczamy, że w ramach niniejszej oferty udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na 

dostarczone przedmioty na okres …………….. m-cy 
2).

  

 

 

 

 



Pkt 8 załącznika nr 1 (formularz ofertowy) po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

Oświadczamy, że gwarancja producenta dotyczy wyłącznie nowego sprzętu, w przypadku 

sprzętu używanego obowiązuje jedynie rękojmia. 

 

4. § 10 załącznika nr 4 (wzór umowy)  brzmi: 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach 

określonych w przepisach kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy.  

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone, fabrycznie nowe przedmioty na okres 

………….. miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi na dostarczone, używane  przedmioty na okres 2 lat  licząc od dnia 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                    

o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Usunięcie wad musi być potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez obie strony. 

6. Jeżeli, z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, wystąpią szkody poniesione przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą tych 

szkód. 

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym 

jego zawiadomieniu, co nie wyklucza naliczenia kar umownych. 

 

§ 10 załącznika nr 4 (wzór umowy) po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na 

zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zapisów niniejszej 

umowy.  Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot 

umowy. 

2. Gwarancja producenta dotyczy wyłącznie nowego sprzętu, w przypadku sprzętu 

używanego obowiązuje jedynie rękojmia. 

3. Wykonawca udziela rękojmi na dostarczone, używane  przedmioty na okres 2 lat  licząc od 

dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                    

o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Usunięcie wad musi być potwierdzone stosownym protokołem podpisanym 

przez obie strony. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, po uprzednim 

pisemnym jego zawiadomieniu, co nie wyklucza naliczenia kar umownych. 

 

 

 



5. Rozdział XVI pkt 1 brzmi: 

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2021 r.,              

do godz. 10.00. 

 

Rozdział XVI pkt 1 po zmianie otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11.03.2021 r.,          

do godz. 10.00.  

  

6. Rozdział XVII pkt 2 brzmi: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.03.2021 r., o godzinie 11:00. 

 

Rozdział XVII pkt 2 po zmianie otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.03.2021 r., o godzinie 11:00. 

 

 

Dokonana zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą 

ogłoszenia niniejszego pisma. 

 

 

 

 

                                                                          Prezes Spółdzielni 

                                                                          Jarosław Warszawa 

 


