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WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN-5/2022 pn. Dostawa sprzętu 
rolniczego. 

 
 

Pytanie nr 1: 
 

Dzień dobry, 
 
zapoznaliśmy się z SWZ dotyczącymi dostawy sprzętu rolniczego. W związku z czym 
mamy kilka pytań. 
 
Czy do dopuszczają Państwo możliwość dostawy dwóch podobnych modeli traktorków. 
Solis 26 6+2 oraz Solis 26 9+9 z czego model Solis 26 6+2 spełnia kryteria dotyczące 
wymiarów, ilości biegów do jazdy oraz prędkości WOM natomiast model młodszy Solis 
26 9+9 posiada większą ilość biegów do jazdy niestety wyposażony jest w WOM 
540/540E. Różni się też wymiarami względem podstawowego modelu. ( jest troszkę 
większy ) 
 
Model S26 9+9 zastępuje model Solis 26 6+2 
 
W standardzie kabiny posiadają uchylną tylko tylną szybę oraz otwierane drzwi z obu 
stron. Kabina nie posiada radia oraz głośników. 
 
W załączniku oferta w danymi technicznymi obu modeli. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dopuszcza: 
 
Nowszy model traktora  i wyposażenia o parametrach: 
Traktor: 
- dopuszczamy różne modele/wersje traktorów  spełniające wymogi opisane w parametrach 
technicznych 
- większej ilości przełożeń 9-9  ( w SWZ jest podane jako min 6 x 2) 
-  wielkości   max  dł x szer x wys  2900x 1250x2350 
- kabiny z uchylną tylko tylną szybę oraz otwierane drzwi z obu stron 
- traktory wyposażone w opony rolnicze 
- prędkość WOM 540  ( bez 1000) 
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Kosiarka bijakowa: 
- Kosiarka bijakowa z przesuwem  
- Szerokość robocza min - 105 cm  
- szerokość całkowita max 135 cm  
- max waga 260kg 
- wzmocniona przekładnią kątowa ze sprzęgłem 
- elementy tnące min : 16 sztuk noży 
- regulowana wysokość koszenia 
- wzmocniona obudowa 
 
Agregat uprawowy  
- max szerokość robocza 125cm 
- max szerokość całkowita 135cm 
- waga 370kg 
- napędzany WOM 540obr/min. 
- mocowany na 3-punktowe zawieszenie (KAT I) 
 
Rębak tarczowy: 
 
maksymalna średnica drewna 100mm ( z odrostami do 250mm) 
- napędzany WOM 540 obr/min. 
- waga 195kg 
- 3-pkt. układ mocowania (KAT I) 
- zapotrzebowanie na moc 15/50 KM 
- 4 noże tnące w rozmiarze 160mm ( wykonane ze stali narzędziowej) 
- wydajność 6-7 m3/h 
- regulacja wyrzutu 360 stopni 
 
 
 
Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie 

prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty. 

 
 
W związku z wpływem do Zamawiającego pytań od Wykonawców dotyczących zapisów 

SWZ, w w/w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2021.1129 ze zm.)  przedłużył termin składania 

ofert do dnia 26 kwietnia 2022 r. godz. 12:00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 

 
Załączniki: 
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SWZ do Wyjaśnień nr 2 
PN-5-2022 - załącznik nr 1 opis parametrów technicznych-1 do Wyjaśnień nr 2 
PN-5-2022 - załącznik nr 4 formularz techniczny do Wyjaśnień nr 2 


