
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Soli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sól-Miasto

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770280

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Marszałka J. Piłsudskiego 12

1.4.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nowasol.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00077106/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-07 11:03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00066447/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej
Soli.
2. Parametry i wymagania techniczne, funkcjonalne i wyposażenie jakie winien posiadać oferowany ciągnik rolniczy:
- rok produkcji: 2020, 2021 lub 2022;
- moc silnika: minimum 95 KM ;
- rodzaj silnika: 4-cylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany, pojemność skokowa silnika minimum 3400 cm3, spełniający
aktualne normy emisji spalin, minimum Stage IIIB;
- skrzynia biegów mechaniczna z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM (wał Odbioru Mocy) i rewersem kierunku jazdy
przy kierownicy. Liczba przełożeń skrzyni biegów minimum 12 do przodu i minimum 12 do tyłu.;
- napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie lub elektro-pneumatycznie;
- wentylowana i ogrzewana kabina, wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby, szyberdach lub dach przeszklony.
Fotel operatora wyposażony w pas bezpieczeństwa na zawieszeniu pneumatycznym, fotel pomocniczy pasażera
wyposażony w pas bezpieczeństwa, radio z głośnikami, błotniki kół przednich i tylnych, przednie skrętne;
- instalacja pneumatyczna hamulcowa do przyczep 2 i 1 obwodowa;
- przedni TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia) o udźwigu min. 2000 kg z wyjściem hydraulicznym minimum 1 para gniazd.
Konstrukcja przedniego TUZa pozwalająca na montaż i prawidłową pracę ładowacza czołowego w przyszłości;
- maksymalny udźwig podnośnika (tylny TUZ) min. 4100kg sterowany mechanicznie;
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- masa ciągnika w wyposażeniu standardowym - minimum 3800kg;
- szybkozłącza hydrauliczne, ilość wyjść hydrauliki min. 4+1 gniazd;
- dodatkowe wyposażenie: żółta lampa ostrzegawcza (kogut) oraz lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu,
trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka z wyposażeniem.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia co najmniej trzech osób wskazanych przez zamawiającego, w zakresie
obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji oraz przeglądów dostarczonego pojazdu. Szkolenie należy
przeprowadzić w miejscu dostawy ciągnika rolniczego, w dniu jego dostawy.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej
Soli.
2. Parametry i wymagania techniczne, funkcjonalne i wyposażenie jakie winien posiadać oferowany ciągnik rolniczy:
- rok produkcji: 2020, 2021 lub 2022;
- moc silnika: minimum 95 KM ;
- rodzaj silnika: 4-cylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany, pojemność skokowa silnika minimum 3400 cm3, spełniający
aktualne normy emisji spalin, minimum Stage IIIB;
- skrzynia biegów mechaniczna z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM (wał Odbioru Mocy) i rewersem kierunku jazdy
przy kierownicy. Liczba przełożeń skrzyni biegów minimum 12 do przodu i minimum 12 do tyłu.;
- napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie lub elektro-pneumatycznie;
- wentylowana i ogrzewana kabina, wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby, szyberdach lub dach przeszklony.
Fotel operatora wyposażony w pas bezpieczeństwa na zawieszeniu pneumatycznym, fotel pomocniczy pasażera
wyposażony w pas bezpieczeństwa, radio z głośnikami, błotniki kół przednich i tylnych, przednie skrętne lub sztywne (nie
skrętne);
- instalacja pneumatyczna hamulcowa do przyczep 2 i 1 obwodowa;
- przedni TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia) o udźwigu min. 2000 kg z wyjściem hydraulicznym minimum 1 para gniazd.
Konstrukcja przedniego TUZa pozwalająca na montaż i prawidłową pracę ładowacza czołowego w przyszłości;
- maksymalny udźwig podnośnika (tylny TUZ) min. 4100kg sterowany mechanicznie;
- masa ciągnika w wyposażeniu standardowym - minimum 3800kg;
- szybkozłącza hydrauliczne, ilość wyjść hydrauliki min. 4+1 gniazd;
- dodatkowe wyposażenie: żółta lampa ostrzegawcza (kogut) oraz lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu,
trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka z wyposażeniem.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia co najmniej trzech osób wskazanych przez zamawiającego, w zakresie
obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji oraz przeglądów dostarczonego pojazdu. Szkolenie należy
przeprowadzić w miejscu dostawy ciągnika rolniczego, w dniu jego dostawy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-03-09 11:00

Po zmianie: 
2022-03-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-03-09 12:00

Po zmianie: 
2022-03-11 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-04-07

Po zmianie: 
2022-04-09
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