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WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN-6/2021 pn. Dostawa sprzętu 
rolniczego. 

 
 

Pytanie nr 1: 
 
W związku z chęcią przystąpienia do przetargu zawracam się z prośbą o możliwość 
dopuszczenia do postępowania proponowanych przez naszą Firmę parametrów technicznych: 
 
ciągnik rolniczy: 

• pojemność 1267cm3 - różnica 3cm3 nie zmienia nic w funkcjonalności ciągnika 
 

• moc znamionowa 17,8 kW - różnica 0,2kW nie zmienia nic w funkcjonalności ciągnika 
 

• prędkość WOM 540 obr/min - wymagane 1000 obr/min przez Państwa w 99% nie jest 
stosowane w ciągnikach o tak małych parametrach, takie obroty zalecane są do dużych 
ciągników współpracujących z dużymi maszynami 
 

• wymiary dł x szer x wys 2553x1164x2320 - różnica w parametrach nie zmienia nic w 
funkcjonalności ciągnika, większa szerokość i wysokość wpływa korzystnie na 
stabilność ciągnika  
 

kosiarka bijakowa: 
• waga 263 kg - różnica 3kg nie zmienia nic w funkcjonalności maszyny 

 
• elementy tnące: 56 sztuk noży - większa liczba noży tnących daje lepszą jakość koszenia 

oraz większe rozdrobnienie koszonego materiału 
 
przyczepa: 

• ładowność - 1070 kg - dla ciągników o mocy 18 kW zalecane są przyczepy o 
ładowności w granicach 1000 kg 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dopuszcza: 
 ciągnik rolniczy: 

• pojemność 1267cm3  
• moc znamionowa 17,8 kW  



 

Zamawiający - STAWY MILICKIE SA, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz 

Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa sprzętu rolniczego.” 

Oznaczenie sprawy: PN-6/2022 

Wyjaśnienia nr 1 
 

 

 

 

 

 

• wymiary dł x szer x wys 2553x1164x2320 -  
kosiarka bijakowa: 
• waga 263 kg 
 
• elementy tnące: 56 sztuk noży  
 
Zamawiający nie dopuszcza: 

ciągnik rolniczy: 
• prędkość WOM 540 obr/min 

przyczepa: 
• ładowność - 1070 kg - dla ciągników o mocy 18 kW zalecane są przyczepy o 

ładowności w granicach 1000 kg 
 


