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                                                                               do Wykonawców zainteresowanych 
                                                                               postępowaniem WT.2370.1.45.2018 
 
Dotyczy:      postępowania którego wartość nie przekracza 30.000 euro nr WT.2370.1.45.2018 

pn: ,,Zakup traktora Zetor Major CL 80 (New Design 2018) z dodatkowym 
wyposażeniem’’ . 

 
Niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 13 grudnia 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie 

wyjaśnień w zakresie niniejszego postępowania. 
Poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:   

Lp Treść pytania Dokonane modyfikacje 
1. Czy Zamawiający dopuszcza markę 

ciągnika inną niż marka Zetor (Ursus C-
380) oraz markę ładowacza czołowego 
inną niż Metal-Fach? 

Tak. Zamawiająca dopuszcza zaoferowanie 
pojazdu marki Ursus C-380 oraz zaoferowanie 
ładowacza czołowego innej marki niż Metal-
Fach pod warunkiem, iż zaoferowany traktor  
z wyposażeniem dodatkowym będzie spełniał 
wszystkie wymagania określone w zaproszeniu 
oraz załączonym do niego opisie przedmiotu 
zamówienia. 
W związku z czym modyfikacji ulega nazwa 
załącznika nr 1 w następujący sposób: 
Jest: 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
ciągnika Zetor Major CL 80 (New Design 2018) 
z dodatkowym wyposażeniem” 
Zmienia się na: 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
ciągnika Zetor Major CL 80 (New Design 2018) 
z dodatkowym wyposażeniem 
lub 
Ursus C-380 (rok produkcji 2018)  
z dodatkowym wyposażeniem” 
 
Ponadto modyfikuje się nazwę postepowania  
z: 
„Zakup traktora Zetor Major CL 80 (New 
Design 2018) z dodatkowym wyposażeniem’’ 
na: 
„Zakup traktora z dodatkowym wyposażeniem’’ 

2. Czy Zamawiający dopuszcza ciągnik z 
silnikiem o pojemności większej niż 2900 
cm3? Czy silnik o pojemności 3400 cm3 
może być brany pod uwagę? 

Tak. Zamawiająca dopuszcza zaoferowanie 
traktora wyposażonego w silnik o pojemności 
3400 cm3. 
W związku z czym modyfikacji ulegają zapisy 
załącznika nr 1 do zaproszenia „opis przedmiotu 
zamówienia” w zakresie pkt. 2 tiret drugie w 
następujący sposób: 
Jest: 

- pojemność 2900 cm³, 
Zmienia się na: 

- pojemność minimum 2900 cm³, 



3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
aby moment obrotowy oferowanego 
silnika był większy niż 300 NM? 

Tak. Zamawiająca dopuszcza zaoferowanie 
traktora wyposażonego w silnik , którego 
moment obrotowy jest większy niż 300 Nm. 
W związku z czym modyfikacji ulegają zapisy 
załącznika nr 1 do zaproszenia „opis przedmiotu 
zamówienia” w zakresie pkt. 2 tiret czwarte  
w następujący sposób: 
 
Jest: 

maksymalny moment obrotowy 300 Nm, 
Zmienia się na: 

maksymalny moment obrotowy minimum 
300 Nm. 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
aby ciągnik miał zaczep górny 
regulowany, manualny? 

Zamawiająca w opisie przedmiotu zamówienia 
wskazała, iż wymagane jest wyposażenie 
traktora w automatyczny zaczep transportowy  
do przyczepy, co w rozumieniu Zamawiającej 
oznacza, iż zaczep posiada funkcję 
automatycznego zapinania przyczepy przy 
podpięciu dyszla.  
Zamawiająca w opisie przedmiotu zamówienia 
nie wymaga aby zaczep posiadał automatyczną 
regulację góra/dół. 

  
 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca 
składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem 
odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią zaproszenia do składania ofert) 
  W związku z powyższymi wyjaśnieniami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert 
nie ulega zmianie.  
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