
 
 

  
 

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

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

O D P O W I E D Ź  NR 2 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.07.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 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”. 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 

Pytanie 1 : 
1. Dotyczy zad. 1 poz. 6: 
 Informujemy, że nie istnieje glebogryzarka, która jednocześnie posiada napęd centralny (środkowy) oraz 
boczny napęd łańcuchowy w kąpieli olejowej. Powyższe wymagania mogłyby spełnić jedynie dwa osobne 
urządzenia, w związku z powyższym prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub zaakceptowanie 
poniższego opisu: 
Glebogryzarka: 
zawieszenie  centralne  (środkowe),  szerokość  robocza  min.  1,4m,  boczny  napęd łańcuchowy w kąpieli  olejowej,  
uniwersalny  trójpunktowy  układ  zawieszenia, 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). 
 
Pytanie 2 : 
2. Dotyczy zad. 1 poz. 11: 
 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie 
opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego 
opisu: 
Sadzarka do rozsady: 
przeznaczona są do sadzenia wszelkiego rodzaju rozsad o wysokości od 6 cm do 20 cm w uprawach polowych 
oraz leśnych, konstrukcja i materiały powinny zapewniać niezawodne działanie przy nieskomplikowanej obsłudze. 
Przystosowana do sadzenia rozsad w dowolnie wybranej szerokości międzyrzędzi w od 50 cm do ok. 100 cm. 
Tarcze wysadzające powinny  posiadać  na  obwodzie  otwory,  w  których  można  przykręcać  znaczniki  w 
zależności od tego jakie chce się otrzymać odległości  między  wysadzanymi  roślinami  w  rzędzie, sadzarka 
powinna być wyposażona w platformę wykonaną z blachy ułatwiającą sadzenie rozsad, platforma  przykręcona  do  
stojaków,  które  zakładane  powinny  być  na  belkę  ramy, gdzie  powinna  być  możliwość  –  miejsce  na  
postawienie  skrzynek  z  rozsadą.  Sadzarka powinna posiadać pazurki do wysady doniczkowej. Sadzarka powinna 
być kompatybilna – agregatowalna z ciągnikiem kompaktowym  o  którym  mowa  w  niniejszym zał.  Nr 4A,  pkt. 
3, poz. 1). 



 
 

  
 

Pytanie 3 : 
3. Dotyczy zad. 1 poz. 10: 
 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie 
opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego 
opisu: 
Pług zagonowy:  
liczba korpusów- 2, rama ok. 100x100x8, zabezpieczenie resorowe, koło podporowe, szerokości robocza min. 
0,6m, regulowana głębokości orki, wydajności min. 0,30ha/h, prześwit pod rama min 60 cm, waga pługa max. 300 
kg. Pług powinien być kompatybilny – agregatowalny z ciągnikiem kompaktowym o którym mowa w niniejszym zał. 
Nr 4A, pkt. 3, poz. 1). 
 
Pytanie 4 : 
4. Dotyczy całego postępowania: 
 Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot 
zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej 
konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego 
zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i 
organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy 
na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i może 
stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu 
realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie 
skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych 
środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 
została przez Zamawiającego zaniedbana. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji 
zamówienia do 60 dni. 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza wskazanych parametrów (opisu) glebogryzarki, oraz informuje, że wskazany 
zapis w SIWZ w opisie glebogryzarki dotyczy zawieszenia centralnego (środkowego), natomiast w opisie 
glebogryzarki wskazany jest jeden rodzaj/typ napędu tj. boczny łańcuchowy w kąpieli olejowej.  
 

Zamawiający jednocześnie dopuszcza drugi rodzaj/typ napędu glebogryzarki tj. napęd centralny. 
 
Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza wskazanych parametrów (opisu) sadzarki do rozsady. 
 
Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza wskazanych parametrów (opisu) pługa zagonowego. 
 
Ad. 4. Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu realizacji zamówienia. 
 
Jednocześnie informuję, iż w związku z treścią w/w pytań Wykonawcy i udzielonych na nie odpowiedzi 
przez Zamawiającego ulega zmianie treść: SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu, których treść publikuję 
na stronie: http://rolnik.edu.pl 
 

Zamawiający 

http://rolnik.edu.pl/
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