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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 

 
Dotyczy: Dostawa 2 ciągników rolniczych                                                                   
    
 
W dniu 22.09.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści: 

 

Pytanie nr 1 

Ile ma wynosić maksymalny nacisk pionowy na zaczep do przyczep jednoosiowych? 

 
Odpowiedź nr 1 

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia podał parametry 
techniczne oraz inne dane i wymagania niezbędne. Jeżeli Zamawiający nie określił 
parametru maksymalnego nacisku pionowego na zaczep dolny rolniczy do przyczep 
jednoosiowych, oznacza to, że Zamawiający zakupi ciągniki z zaczepem dolnym 
rolniczym do przyczep jednoosiowych które zostały zamontowane przez producenta 
ciągników i o parametrach określonych przez producenta ciągników.  
 
Pytanie nr 2 
 
Czy długość ciągnika może wynosić min. 4300 – max 4800 mm ? 
 
Odpowiedź nr 2 
 
W załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił długość 
ciągników w przedziale 4300-4500 mm. Przy określaniu parametrów, Zamawiający 
opierał się na danych technicznych zamieszczonych na stronach internetowych 
producentów ciągników. 
 
Pytanie nr 3 
 
Jaki przebieg roczny ciągnika przewiduje się w mtg ? 
 
Odpowiedź nr 3 
 
Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia podał parametry 
techniczne oraz inne dane i wymagania niezbędne, potrzebne podmiotom do 
przygotowania i złożenia oferty Zamawiającemu. Zamawiający nie widzi konieczności 
podania rocznego przebiegu ciągników w motogodzinach. 
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Pytanie nr 4 
 
Katalog papierowy jest niedostępny. Czy dostęp do katalogu części w wersji 
elektronicznej ma zostać zapewniony przez wykonawcę w okresie gwarancji, a później 
Zamawiający wykupuje dostęp we własnym zakres ie ? 
 
 
Odpowiedź nr 4 
 
W załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający w punkcie 
Wymagane dokumenty, określił, że ciągniki mają być dostarczone wraz z katalogiem 
części zamiennych w formie książkowej lub elektronicznej. W zamyśle Zamawiającego 
forma książkowa to katalog w formie papierowej, a forma elektroniczna to bezpłatny 
dostęp on-line lub w formie zapisu elektronicznego na nośniku pamięci.  
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