
WT.2370.1.45.2018                                                                  Częstochowa, dnia  14.12.2018r

                                                                               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 z dodatkowym wyposażeniem’’.

Niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 14 grudnia 2018 roku wpłynęły wnioski o udzielenie
wyjaśnień w zakresie niniejszego postępowania.

Poniżej podaję treść wniosków wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:  

Lp Treść pytania Dokonane modyfikacje
Czy zamawiający dopuszcza 
do sprzedaży ciągnik marki 
NWE HOLLAND model 
T4S.75
Model posiada w standardzie:
 klimatyzację, przekładnie 
12x12 na mokrym sprzęgle o 
prędkości 40 km/h, WOM 
540/540E, fotel operatora z 
amortyzacją pneumatyczną, 
koła przednie 320/70R20, 
koła tylne 420/70R28, 
wycieraczki tylnej i przedniej 
szyby, radioodtwarzacz z 
bluetooth, suwliwy zaczep 
transportowy+zaczep 
polowy, 2 pary zaworów 
tylnej hydrauliki, kabina z 
oknem dachowym, 
teleskopowe lusterka 
wsteczne, obciążniki kół 
tylnych 200 kg, obciążnik na 
tylny TUZ 400 kg.
Dodatkowo czy zamawiający 
dopuszcza inny ładowacz 
czołowy niż MF. (Hydramet 
Basic z instalacją 3 sekcyjną, 
joystickiem i konstrukcją 
wsporczą o udźwigu 
nominalnym 1200 kg z 
chwytakiem do drewna na 2 
siłownikach, średnica bali 45 
cm.
Gwarancja na ciągnik 18 
miesięcy, gwarancja na 
ładowacz i chwytak 12 
miesięcy.

Tak. Zamawiająca dopuszcza zaoferowanie pojazdu marki NEW 
HOLLAND model T4S.75 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
lub
Ursus C-380 (rok produkcji 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
lub 
NEW HOLLAND model T4S.75”

Ponadto modyfikacji ulegają zapisy załącznika nr 1 do 
zaproszenia „opis przedmiotu zamówienia” w zakresie:

pkt. 2 tiret trzecie w następujący sposób:
Jest:

„ilość cylindrów 4”
Zmienia się na:

„ilość cylindrów minimum 3”

pkt. 3 tiret drugie w następujący sposób:
Jest:
„ilość biegów (do przodu/do tyłu) 12/12 z rewersem,”
Zmienia się na:
„ilość biegów (do przodu/do tyłu) 12/12 z rewersem lub na 
mokrym sprzęgle,”

pkt. 3 tiret trzecie w następujący sposób:
Jest:
„maksymalna prędkość 30 km/h,”
Zmienia się na:
„maksymalna prędkość minimum 30 km/h,”



pkt. 4 tiret pierwsze w następujący sposób:
Jest:
„obroty tylnego WOM 540/1000,”
Zmienia się na:
„obroty tylnego WOM minimum 540/540 E,”

pkt. 5 tiret czwarte w następujący sposób:
Jest:

„końcówki zewnętrzne /szybkozłącza  2+1,”
Zmienia się na:

„końcówki zewnętrzne /szybkozłącza  2+1 lub dwie pary 
zaworów tylnej hydrauliki”

pkt. 7 w następujący sposób:
Jest:

Kabina,
Zmienia się na:
Kabina (wyposażenie minimalne)

pkt. 7 tiret siódme w następujący sposób:
Jest:

„siedzenie operatora mechanicznie amortyzowane z 
pasem bezpieczeństwa,”

Zmienia się na:
„siedzenie operatora mechanicznie lub pneumatycznie 
amortyzowane z pasem bezpieczeństwa,”

pkt. 8 tiret piąte w następujący sposób:
Jest:

„automatyczny zaczep transportowy do przyczepy,”
Zmienia się na:
„automatyczny zaczep transportowy do przyczepy lub 
suwliwy zaczep transportowy,”

pkt. 8 tiret szóste w następujący sposób:
Jest:

„obciążniki kół tylnych 206 kg,”
Zmienia się na:
      „obciążniki kół tylnych minimum 200 kg”

pkt. 9 tiret pierwsze w następujący sposób:
Jest:

„koła przednie 280/85 (11,2) R24,”
Zmienia się na:
„koła przednie 280/85 (11,2) R24 lub 320/70 R20,”

pkt. 9 tiret drugie w następujący sposób:
Jest:

„koła tylne 420/85 (16,9) R30,”
Zmienia się na:
„koła tylne 420/85 (16,9) R30 lub 420/70 R28,”



pkt. 10 tiret pierwsze w następujący sposób:
Jest:

ładowacz Metal-Fach t229/1 udźwig 1,3 t. lub 
równoważny (nie gorszy pod względem parametrów),

Zmienia się na:
ładowacz Metal-Fach t229/1 udźwig  minimum 1,2 t. lub 
równoważny (nie gorszy pod względem parametrów),

pkt. 10 tiret drugie w następujący sposób:
Jest:
„chwytak hydrauliczny do drewna PRONAR,”
Zmienia się na:
„chwytak hydrauliczny do drewna PRONAR lub 
równoważny (nie gorszy pod względem parametrów)„

Zamawiająca nie określa szczegółów zaoferowanego rozwiązania 
w zakresie chwytaka.

2
Czy zamawiający dopuszcza 
aby oferowany ciągnik był z 
roku produkcji 2017?

Nie. Zamawiająca nie dopuszcza aby zaoferowany pojazd 
pochodził z produkcji w 2017 r. Zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy i 
pochodzić z produkcji w 2018 r.

Ponadto informuję, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi minimalne wymagania jakie Zamawiająca 
stawia w zakresie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaoferowanie dodatkowego wyposażenia nie 
wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia.

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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