
 

  

 
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie 
ul. Czarnieckiego 69 
14-100 Ostróda 
 
Pismo: ZSR.271.4.2019  Ostróda, dnia: 05.07.2019 r. 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

Modyfikacja treści SIWZ Nr 1 
Szanowni Państwo, 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na 
Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu 
„Akademia agrobiznesu” 

Część nr 1 - Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. 

Część nr 2 - Dostawa rozsiewacza nawozu z systemem ISOBUS i nawigacją do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. 

dokonuje modyfikacji treści SIWZ: 

Zmianie ulegają zapisy w SIWZ (dodatkowo oznaczone w kolorze żółtym) tj.: 
1. 

§IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia – zmienia się z: 
1. Termin realizacji dostawy (dla każdej części) ustala się w terminie: do 15 dni od podpisania umowy. 

na: 
1. Termin realizacji dostawy (dla każdej części) ustala się w terminie: do 30 dni od podpisania umowy. 

2. 
§XI. Opis sposobu przygotowania ofert – zmienia się z: 
16. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 
oznakowanych w sposób następujący:  
1) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Zespół Szkół Rolniczych w 
Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda, Oferta w postępowaniu na Dostawa ciągników i maszyn 
rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”, 
Część nr 1 - Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w 
ramach projektu „Akademia agrobiznesu” i Część nr 2 - Dostawa rozsiewacza nawozu z systemem 
ISOBUS i nawigacją do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia 
agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.4.2019 - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 
09.07.2019 r. godz. 915. 

na: 
16. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 
oznakowanych w sposób następujący:  



 

  

1) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Zespół Szkół Rolniczych w 
Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda, Oferta w postępowaniu na Dostawa ciągników i maszyn 
rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”, 
Część nr 1 - Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w 
ramach projektu „Akademia agrobiznesu” i Część nr 2 - Dostawa rozsiewacza nawozu z systemem 
ISOBUS i nawigacją do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia 
agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.4.2019 - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 
11.07.2019 r. godz. 945. 

3. 
§XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – zmienia się z:  
1. Oferty można składać Zamawiającego - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 

Ostróda w sekretariacie szkół dziennych w terminie do dnia 09.07.2019 r. do godziny 900. 
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 

69, 14-100 Ostróda, w sekretariacie szkół dziennych – gabinet Wicedyrektora w dniu 09.07.2019 r. o godz. 
915. 

na: 
1. Oferty można składać Zamawiającego - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 

Ostróda w sekretariacie szkół dziennych w terminie do dnia 11.07.2019 r. do godziny 900. 
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 

69, 14-100 Ostróda, w sekretariacie szkół dziennych – gabinet Wicedyrektora w dniu 11.07.2019 r. o godz. 
945. 

4. 

Załącznik nr 4A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ust. 3, str. 37 SIWZ – zmienia się 
(dodaje tekst) z: 

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2018 roku, 
ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, tj. ciągniki i maszyny rolnicze winny być 
fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, 
materiałowych, fabrycznych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku i technicznie sprawne w poniższej 
specyfikacji:  

na: 
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie później niż w 

2018 roku, ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, tj. ciągniki i maszyny rolnicze 
winny być fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych, fabrycznych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku i technicznie sprawne 
w poniższej specyfikacji:  

5. 

Załącznik nr 4A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ust. 3, pkt 2, str. 38 SIWZ – zmienia 
się z: 

2) Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym: 
pojemność silnika - 2,5l do 3,5 l, moc znamionowa od 60KM do 75 KM, kabina wentylowana, ogrzewana i 
klimatyzowana, wyposażona w radio, przekładnia mechaniczna 12/12 z rewersem hydraulicznym, pompa 
hydrauliczna min. 48 l/min. elektrohydrauliczne załączania 4WD, fotel operatora pneumatyczny, fotel instruktora 
(pasażera) – przystosowany do jazdy 2 osób w kabinie, lusterka zewnętrzne i 1 wewnętrzne, pasy bezpieczeństwa, 
wałek wom 540/540 eko, dodatkowy pedał hamulca roboczego dla instruktora – nauczyciela, wspomaganie 
kierownicy, klimatyzacja, zawory międzyosiowe z joistyck ,ładowacz czołowy, udźwig min. 1200 kg, amortyzator, 
paleciak, łycha min. 1,8 m, dodatkowo ciągnik powinien być wyposażony w gaśnicę o masie min. 2 kg zamocowaną 
w widocznym miejscu w kabinie ( w specjalnym uchwycie do tego przeznaczonym) i apteczkę pierwszej pomocy 



 

  

zamocowaną w kabinie w widocznym miejscu oraz jeden trójkąt ostrzegawczy umiejscowiony w kabinie i 
zamocowany w miejscu łatwo dostępnym, zbiornik paliwa o pojemności min. 100 l wyposażony w korek paliwa 
zamykany na kluczyk.  Ciągnik musi być wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do 
określonej przez producenta maksymalnej ilości paliwa. 

na: 
2) Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym: 

pojemność silnika - 2,5l do 3,5 l, moc znamionowa od 60KM do 75 KM, kabina wentylowana, ogrzewana i 
klimatyzowana, wyposażona w radio, przekładnia mechaniczna 12/12 z rewersem hydraulicznym, pompa 
hydrauliczna min. 48 l/min. elektrohydrauliczne załączania 4WD, fotel operatora pneumatyczny, fotel instruktora 
(pasażera) – przystosowany do jazdy 2 osób w kabinie, lusterka zewnętrzne i 1 wewnętrzne, pasy bezpieczeństwa, 
wałek wom 540/540 eko, dodatkowy pedał hamulca roboczego dla instruktora – nauczyciela, wspomaganie 
kierownicy, klimatyzacja, zawory międzyosiowe z joistyck ,ładowacz czołowy, udźwig min. 1200 kg, amortyzator, 
paleciak, łycha min. 1,8 m, dodatkowo ciągnik powinien być wyposażony w gaśnicę o masie min. 2 kg zamocowaną 
w widocznym miejscu w kabinie ( w specjalnym uchwycie do tego przeznaczonym) i apteczkę pierwszej pomocy 
zamocowaną w kabinie w widocznym miejscu oraz jeden trójkąt ostrzegawczy umiejscowiony w kabinie i 
zamocowany w miejscu łatwo dostępnym, zbiornik paliwa o pojemności max. 100 l wyposażony w korek paliwa 
zamykany na kluczyk. Ciągnik musi być wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do 
określonej przez producenta maksymalnej ilości paliwa. 

6. 

Załącznik nr 4A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ust. 3, pkt 6, str. 40 SIWZ – zmienia 
się z: 

6) Glebogryzarka: 
zawieszenie centralne (środkowe), szerokość robocza min. 1,6m, boczny napęd łańcuchowy w kąpieli olejowej, 
uniwersalny trójpunktowy układ zawieszenia, regulacja głębokości roboczej na kołach podporowych, głębokość 
pracy do 12 cm, wałek WOM. Glebogryzarka powinna być kompatybilna – agregatowalna z ciągnikiem 
kompaktowym o którym mowa w niniejszym zał. Nr 4A, pkt. 3, poz. 1). 

na: 
6) Glebogryzarka: 

zawieszenie centralne (środkowe), szerokość robocza min. 1,6m, napęd centralny lub boczny napęd łańcuchowy 
w kąpieli olejowej, uniwersalny trójpunktowy układ zawieszenia, regulacja głębokości roboczej na kołach 
podporowych, głębokość pracy do 12 cm, wałek WOM. Glebogryzarka powinna być kompatybilna – 
agregatowalna z ciągnikiem kompaktowym o którym mowa w niniejszym zał. Nr 4A, pkt. 3, poz. 1). 

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 
 

Niniejsza zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 
UWAGA:  
I. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. do 11.07.2019 roku, godz. 09:00 
 
II. ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT tj. o 11.07.2019 roku, godz. 09:45 
 

Zamawiający 
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