
Gołotczyzna, 23.10.2018r. 

 

Do: Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup ciągnika rolniczego do wykorzystania na zajęciach praktycznych” 

 

Zawiadomienie Nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje o dokonaniu zmian treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia j.n.:  

w §3 ust. 1 tiret 8 otrzymuje brzmienie: 

„- skrzynia biegów o liczbie przełożeń w zakresie od 15 – 30 przód i tył oraz biegi zmieniane pod 

obciążeniem, skrzynia  min. 40 km/h;” 

w §10 ust. 19 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiających 

przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, tj.: opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą 

przedmiotu zamówienia oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z 

adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed 29.10.2018 roku, godz. 

10:15.”. 

w §11 ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2.Terminem składania ofert jest dzień 29.10.2018r. godzina 10:00.”. 

w §11 ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„4. Terminem otwarcia ofert jest dzień 29.10.2018r. godzina 10:15.”. 

 

W OFERCIE tiret 10 otrzymuje brzmienie: 

„- skrzynia biegów o liczbie przełożeń w zakresie od 15 – 30 przód i tył oraz biegi zmieniane pod 

obciążeniem, skrzynia  min. ………. km/h;” 

 

Nowy załącznik do porania na stronie www.bratne.pl  

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.  

 

Zawiadomienie Nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia  

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień Zamawiający informuje 

o dokonaniu zmian treści ogłoszenia j.n.:  

Ogłoszenie nr 500254317-N-2018 z dnia 23-10.2018r. Sońsk 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówienia  

http://www.bratne.pl/


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 637283-N-2018, Data: 17/10/2018 

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świetochowskiego w Gołotczyźnie, Krajowy 

numer indentyfikacyjny 86187700000, ul. Ciechanowska, 06-430 Sońsk, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 236 713 031, e-mail: bratne@ci.home.pl, faks 236 713 031. adres strony internetowej (url): 

www.bratne.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV.6, Punkt: 2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-25, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane 

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PLN  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być 

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PLN 

      Z poważaniem  

 

DYREKTOR 

/-/ Wiesława Gąsiorowska  

 

Wyjaśnienie otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej 

Zamawiającego www.bratne.pl  
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Wykonawca: 

nazwa   ........................................................................................................................................... 

adres     ul. ............................................................  miejscowość .......................................... 

kod pocztowy …......-..............   województwo ……………........................................................ 

PESEL ...............................................................  NIP ................................................................... 

tel. ...................................................................... fax. ................................................................... 

Internet: http:// ..................................................................e-mail ................................................. 

 

O  F  E  R  T  A 

 

         Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ciągnika rolniczego do 

wykorzystania na zajęciach praktycznych,  składamy niniejszą ofertę na:  

    N  e  t  t  o                   -  ...............................  …………zł. 

    podatek VAT .......%    -  ...............................  …………zł. 

     O  G  Ó  Ł  E  M (brutto)        :  ................................  ………  zł.  

Oświadczam, że: 

-Przedmiotem dostawy jest ciągnik rolniczy o niżej wymienionych parametrach i wyposażenia: 

- Marka/model: …………. 

- Rok produkcji: …………. 

- ciągnik o mocy …… KM 

- maszyna fabrycznie nowa, z homologacją; 

- silnik 6 – cylindrowy o pojemności ……… cm3; 

- serwis przeglądowy min. 12 ms – cy; 

- maszyna o mocy nominalnej w przedziale ……… KM, z BOOST w zakresie od ………….. KM; 

- napęd na obie osie, wszystkie cztery koła, automatyka napędu 4 WD i blokady mechanizmu 

różnicowego;  

- skrzynia biegów o liczbie przełożeń w zakresie od 15 – 30 przód i tył oraz biegi zmieniane pod 

obciążeniem, skrzynia  min. ………. km/h; 

- rewers elektrohydrauliczny po lewej stronie kierownicy; 

- podłokietniki fotela operatora; 

- min. cztery pary wyjść hydraulicznych standardowych ( min. 2 sterowane el.); 

- pompa hydrauliczna min. 110 l/min.; 

- tarcze hamulcowe mokre; 

- udźwig podnośnika tylnego w zakresie ……… kg; 

- balast na przedni TUZ w przedziale ……… kg; 

- przedni TUZ udźwig min. ……. kg + min. 1 para hydrauliki; 

- przedni WOM, działanie przeciwne do ruchu wskazówek zegara, min. 6 wpustów; 

- instalacja pneumatyczna hamulcowa przyczep min. dwuobwodowa (osuszacz powietrza, sprzęgło); 

- pojemność  zbiornika paliwa …….. litrów; 

- pojemność zbiornika AdBlue …….. litrów; 

- oś przednia amortyzowana; 

- amortyzowana kabina; 

- przednie i tylne koła stalowe; 

- błotniki przednie skrętne; 

- min. 7 stykowe gniazdo sygnałowe; 

- wycieraczka i spryskiwacz tylnej oraz przedniej szyby; 



- reflektory robocze na poręczach i tylnych błotnikach; 

- min. 2 światła robocze z przodu oraz min. 4 światła robocze z tyłu dachu kabiny; 

- kabina wentylowana oraz amortyzowana; 

- obrotowe światło sygnalizacyjne na dachu kabiny; 

- regulowana kolumna kierownicy; 

- siedzenie operatora z zawieszeniem pneumatycznym, fotel pasażera wraz z pasem bezpieczeństwa; 

- szerokokątne, wysuwane, podgrzewane lusterka zewnętrzne  oraz lusterko wewnętrzne; 

- radioodtwarzacz (CD, MP3, USB, AUX) wraz z anteną i zestawem głośników; 

- skrzynka narzędziowa; 

- sterowanie zewnętrzne podnośnikiem tylnym; 

-  opony tylne w rozmiarze min. 650/65R38, opony przednie w rozmiarze min. 540/65R28; 

- niezależny tylny, przełączalny WOM z prędkościami 540/540E – 1000/1000E; 

- stabilizatory automatyczne po lewej i prawej stronie; 

- rozstaw osi w przedziale 2,5  - 3,5 m.; 

- przygotowanie pod system GPS; 

- przygotowanie pod system jazdy równoległej, zespół sterujący układu kierowniczego wraz z 

zaworem układu, czujnik kierownicy, wiązka przewodów i podzespoły niewymagające konfiguracji, 

wyświetlacz ze złączem;  

- zaczep do przyczep automatyczny, min. 4-punktowy ze sworzniem; 

- zaczep rolniczy, dolny. 

 

- Udzielimy gwarancji na okres ………… miesięcy (min. 12 ms - cy, max. 36 ms-cy) ; 

 - Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, 

- Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego 

zamówienia, 

- Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

- Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ww. ustawy. 

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie max. do 30.11.2018r.  

- Zapoznaliśmy się i akceptujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelką 

dokumentację i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

- Akceptujemy termin związania ofertą. 

- Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców w zakresie ………./*. 

- Jestem/ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą. 

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/*: 

1. ................................................................................................................................................. 

stanowisko .............................................................................................................................. 

tel./fax. .................................................................... 

 

Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy 

jest/są/*: 

................................................................................................................................................. 

stanowisko .............................................................................................................................. 

tel./fax. ................................................................... 

2. ................................................................................................................................................. 

stanowisko .............................................................................................................................. 

tel./fax. ................................................................... 



Integralną częścią oferty są załączniki: 

1) ……………………………………………... 

2) ................................................................... 

3) ................................................................... 

Na ..........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

........................... dnia............2018r.                              ......................................................... 
                                                                                      podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  

                                                                                                                 wykonawcy lub pełnomocnik lub  

             podpis osoby  fizycznej składającej ofertę 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 


