Urząd Miejski w Nowej Soli, Wydział Zamówień Publicznych
Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

ZP.271.0004.2022
Wyjaśnienia i zmiany
treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie
nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Nowej Soli.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje
treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.
Pytanie nr 1
Nawiązując do ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę ciągnika
zwracam się z zapytaniem czy zamawiający dopuszcza silnik 4-cylindrowy,
wysokoprężny, turbodoładowany pojemność skokowa silnika minimum 3400 cm oraz
hydrauliczny rewers kierunku jazdy przy kierownicy?
Odpowiedź
Zamawiający uwzględnia uwagi wykonawcy i obniża wymaganą pojemność skokowa
silnika do minimum 3400 cm3. Zamawiający wymaga, aby ciągnik posiadał rewers
kierunku jazdy bez względu na jego rodzaj. Tym samym hydrauliczny rewers kierunku
jady jest dopuszczalny.
Pytanie nr 2
Czy zamawiający dopuszcza ciągniki, które mają napęd przedni załączany elektropneumatycznie? Nie zmienia to sposobu włączania, który dalej jest włączany przez
naciśnięcie przycisku na panelu przy kierownicy.
Odpowiedź
Zamawiający uwzględnia uwagi wykonawcy i dopuszcza napęd przedni załączany
elektro-pneumatycznie.
Wykonawca, który oferuje ciągnik rolniczy posiadający napęd przedni załączany
elektro-pneumatycznie winie wprowadzić poniższą zmianę do formularza oferty:
12

Napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie lub

elektro-pneumatycznie

TAK/NIE*
(skreślić niepotrzebne)

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji warunków
zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9 marca 2022 r.
do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 12:00.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 7 kwietnia 2022 roku.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część
specyfikacji warunków zamówienia.
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