Warszawa, 15 stycznia 2021 r.
KZGW/KP/221/2020
KAK.2810.23.2020(4)
ZMIANA SIWZ
oraz
ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Dostawa ciągników rolniczych dla PGW
WP w podziale na III części.”
Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej „ustawy”, zawiadamia,
że w przedmiotowym postępowaniu dokonuje zmiany treści SIWZ.
Zmiana 17
Tabela w pkt 2.1. Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, otrzymuje
brzmienie:
Deklaracja Wykonawcy
Lp.

Wymagany poniższy komplet osprzętu kompatybilny do ciągnika:

*niepotrzebne skreślić
lub wstawić wartość

1

Ładowacz czołowy sterowana hydraulicznie /łyżka, paleciak/ o udźwigu
min. 1000kg.

2

Kosiarka bijakowa czołowa szer. robocza min. 2.5 m, noże typu Y, min 60
szt., podwójny płaszcz obudowy kosiarki.

3

Kosiarka bijakowa tylno-boczna szer. rob. min 2.0 m, noże typu Y, min.
40 szt.

……kg*
szer. rob ………m;*
noże typu Y………szt.*
szer. rob. ………m*
noże typu Y………szt.*
zasięg ramienia………m*
Waga……….kg*

4

Wysięgnik do kosiarki bijakowej zasięg ramienia z głowicą min 6,5 m:
waga kosiarki maksymalnie 1300 kg, zbiornik oleju min.205 lit, sterowanie
linkowe, obrót głowicy min. 90 stopni

- głowica bijakowa kosząca do wysięgnika szer. rob. 1.2-1.4 m, montaż
noży typ Y, min szt. 50
- głowica do odmulania do wysięgnika szerokość tarczy minimum 800
mm, wycinka krzaków i korzeni min Ø10cm

Zbiornik ………..l*
Obrót
głowicy…………stopni*

szer. rob. ………m*
noże typu Y………szt.*
Tarcza……mm*

Ø ……….cm*

szer. rob. ………m*
- głowica do wycinki krzaków szer. rob.1.2-1,4m. do wysięgnika,
noże typu H min szt 18, do zakrzaczeń o grubości min 8 cm

noże typu H………szt.*
Grubość …….cm *

- głowica tnącą tarczowa do krzaków i gałęzi do wysięgnika, szer.
rob. min 1.70 m, wycinka krzaków min. Ø 15cm

szer. rob…..cm*

dł. liny ………..m*
5

Wciągarka leśna do drewna dł. Liny min.70 m, siła wciągu min 6 t.
montaż tylny TUZ ciągnika

6

rozdrabnianie…… Ø *
Rębak, napęd z ciągnika, montaż na przedni i tylny TUZ ciągnika,
wyrzut z wałkiem…….⁰*
rozdrabnianie min. fi 20 cm wyrzut 360 z wałkiem podającym i
podporowym, wałek WOM, masa maszyny od 650 do 850 kg,
masa……….kg*
automatyczna kontrola pracy rębaka system zabezpieczenia przed
przeciążeniem ciągnika tzw.anty-stres, noże docinające do drobnych noże docinające………szt. *
gałęzi w ilości min.4 szt. minimalna ilość noży tnących 4 szt.
noże tnące…………szt.*

7

Przyczepa rolnicza, trójstronny wywrot, min 6 t, przyczepa ocynkowana,
skrzynia z podwójnej blachy, typ ogumienia min. 11,5/80-15,3,
przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, dokumentacja
do rejestracji pojazdu.

8

siła wciągu ………..t *

trójstronny wywrot tak/nie*
………….t*
Ogumienie ………….*

Gwarancja min. 12 miesięcy.

Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz Oferta – ciągniki rolnicze, stanowi załącznik do
niniejszego pisma.
Zmiana 18
Ponadto w związku z powyższą zmianą Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy, we wszystkich miejscach SIWZ, w których występuje, zmienia termin składnia oraz
termin otwarcia ofert z dnia 18.01.2021 r. na dzień 22.01.2021 r.
Powyższe zmiany stanową integralną część SIWZ.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Zatwierdził
z up. Kierownik Wydziału Obsługi Zamówień

Piotr Komisarczyk
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