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Łowicz, dnia 10.11.2014 r. 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DOTYCZĄCA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa przyczepy do zbioru kukurydzy na biomasę w ramach projektu pn. Wykorzystaj zielone 

światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo” 

 

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:        

365576 – 2014 w dniu 04.11.2014 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:        

371026 - 2014 w dniu 10.11.2014 r. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. 

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, www.zsp2lowicz.pl, blich@zsp2lowicz.pl, 

godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00 

 

 

Zamawiający informuje, iż zmiana dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, w związku z zadanymi 

pytaniami do SIWZ.  

 

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia: § 5 SIWZ 

Zadanie jest realizowane ramach projektu „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych 

źródeł energii – kształć się zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Oś Priorytetowa IX Rozwój 

wykształcenia  

i kompetencji w regionach – działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki przyczepy rolniczej. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz sprawdzenie poprawności działania. 

Przyczepa przeznaczona do transportu – przewozu sypkich materiałów rolniczych (kukurydza, zboża, 

rzepak, baloty słomy, sianokiszonki). Trójstronny wywrót skrzyni ładunkowej pozwalający na szybki i sprawny 

załadunek, konstrukcja burt pozwalająca na otwarcie burt zamkiem centralnym z dodatkowo umieszczonym 

oknem wysypowym w tylnej burcie, umożliwiającym wyładunek strumienny. Wysoka szczelność umożliwiająca 

przewóz materiałów sypkich bez konieczności wykładania skrzyni plandekami. Zastosowanie w ramie profili 

zamkniętych wzmacniających konstrukcję zapewniając długą żywotność przyczepy. 

Parametry przyczepy rolniczej 

1. Ładowność techniczna od 5000 kg do 6000 kg 

2. Prędkość techniczna dopuszczalna 30/40 km/h 

3. Prędkość homologacyjna 30 km/h 

4. Liczba osi – 2 

5. Rozmiar ogumienia 11,5/80, R 15,3 

6. Standardowe zawieszenie – resory 

http://www.zsp2lowicz.pl/
mailto:blich@zsp2lowicz.pl
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7. Długość skrzyni ładunkowej od 4 m do 4,20 m 

8. Wysokość skrzyni ładunkowej 0,5 m 

9. Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz od 2,10 m do 2,30 m 

10. Wysokość nadstawek 0,5 m 

11. Pneumatyczny układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania 

12. Hamulec ręczny – postojowy z kolbą 

13. Elektryczna instalacja oświetleniowa 12 V 

14. Zawór odcinający automatycznie hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu przyczepy 

15. Zamek centralny (otwieranie burt) 

16. Okno do rozładunku strumieniowego z lejem zsypowym 

17. Wyprowadzenie instalacji do podłączenia drugiej przyczepy (instalacja elektryczna, hydrauliczna i 

pneumatyczna) 

18. Tylny zaczep do drugiej przyczepy (manualny, sztywny) 

19. Trójstronny wywrot skrzyni ładunkowej – cylinder teleskopowy 

20. Przyczepa oryginalna, z aktualnym przeglądem technicznym z widocznym numerem fabrycznym i 

tabliczką znamionową 

21. Koło zapasowe 

22. Wiek przyczepy do 10 lat 

23. Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą 

24. Rodzaj zaczepu – dyszel sztywny z okiem 40 mm 

25. Układ hamowania i obrotnica kulkowa z ramą obrotową 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu deklarację określającą pochodzenie przyczepy.  

Wykonawca jeśli dostarcza używaną przyczepę, zobowiązany jest potwierdzić w deklaracji, że w okresie 

ostatnich 7 lat używany środek trwały – przyczepa nie została zakupiona ze środków krajowych lub 

wspólnotowych.   

 

Oznaczenie wg CPV: 16.00.00.00-5 - Maszyny rolnicze 

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w 

ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Poprawiony opis przedmiotu zamówienia: § 5 SIWZ 

Zadanie jest realizowane ramach projektu „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych 

źródeł energii – kształć się zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Oś Priorytetowa IX Rozwój 

wykształcenia  

i kompetencji w regionach – działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki przyczepy rolniczej. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz sprawdzenie poprawności działania. 

Przyczepa przeznaczona do transportu – przewozu sypkich materiałów rolniczych (kukurydza, zboża, 

rzepak, baloty słomy, sianokiszonki). Trójstronny wywrót skrzyni ładunkowej pozwalający na szybki i sprawny 

załadunek, konstrukcja burt pozwalająca na otwarcie burt zamkiem centralnym z dodatkowo umieszczonym 

oknem wysypowym w tylnej burcie, umożliwiającym wyładunek strumienny. Wysoka szczelność umożliwiająca 

przewóz materiałów sypkich bez konieczności wykładania skrzyni plandekami. Zastosowanie w ramie profili 

zamkniętych wzmacniających konstrukcję zapewniając długą żywotność przyczepy. 

http://www.cpv.com.pl/kod,16000000-5.html
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Parametry przyczepy rolniczej 

1. Ładowność techniczna od 5000 kg do 6000 kg 

2. Prędkość techniczna dopuszczalna 30/40 km/h 

3. Prędkość homologacyjna 30 km/h 

4. Liczba osi – 2 

5. Rozmiar ogumienia 11,5/80, R 15,3 

6. Standardowe zawieszenie – resory 

7. Długość skrzyni ładunkowej od 4 m do 4,20 m 

8. Wysokość skrzyni ładunkowej 0,5 m 

9. Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz od 2,10 m do 2,30 m 

10. Wysokość nadstawek 0,5 m 

11. Pneumatyczny układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania 

12. Hamulec ręczny – postojowy z kolbą 

13. Elektryczna instalacja oświetleniowa 12 V 

14. Zawór odcinający automatycznie hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu przyczepy 

15. Zamek centralny (otwieranie burt) 

16. Okno do rozładunku strumieniowego z lejem zsypowym 

17. Wyprowadzenie instalacji do podłączenia drugiej przyczepy (instalacja elektryczna, hydrauliczna i 

pneumatyczna) 

18. Tylny zaczep do drugiej przyczepy (manualny, sztywny) 

19. Trójstronny wywrot skrzyni ładunkowej – cylinder teleskopowy 

20. Przyczepa oryginalna, z aktualnym przeglądem technicznym z widocznym numerem fabrycznym i 

tabliczką znamionową 

21. Koło zapasowe 

22. Wiek przyczepy do 10 lat 

23. Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą 

24. Rodzaj zaczepu – dyszel sztywny z okiem 40 mm 

25. Układ hamowania i obrotnica kulkowa z ramą obrotową 

 

Zamawiający dopuszcza opony 11,5 /80, 15,3 zamiast 11,5/80, R 15,3. 

Zamawiający dopuszcza prędkość homologacyjną przyczepy 40km/h zamiast 30 km/h. 

Zamawiający dopuszcza ręczną siłę hamowania.  

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu deklarację określającą pochodzenie przyczepy.  

Wykonawca jeśli dostarcza używaną przyczepę, zobowiązany jest potwierdzić w deklaracji, że w okresie 

ostatnich 7 lat używany środek trwały – przyczepa nie została zakupiona ze środków krajowych lub 

wspólnotowych.   

Oznaczenie wg CPV: 16.00.00.00-5 - Maszyny rolnicze 

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w 

ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

JEST w § 16: 

§ 16 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

http://www.cpv.com.pl/kod,16000000-5.html
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Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, sekretariat budynek A szkoły do dnia 13.11.2014 r. 

do godz. 14
00

 

2. Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco: „Dostawa przyczepy do zbioru kukurydzy na 

biomasę w ramach projektu pn. Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii 

– kształć się zawodowo” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 13.11.2014 r. godz. 14
15

.” 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, w 

biurze projektu pok. nr 3 budynek B szkoły, w dniu 13.11.2014 r. o godz. 14
15

. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację o wysokości kwoty, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane 

zastaną następujące informacje m.in. nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także 

termin wykonania zamówienia, warunki płatności. 

2. Informacje z otwarcia ofert przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni na 

otwarciu ofert, na ich wniosek.  

 

Powinno być w § 16: 

§ 16 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, sekretariat budynek A szkoły do dnia 17.11.2014 r. 

do godz. 14
00

 

2. Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco: „Dostawa przyczepy do zbioru kukurydzy na 

biomasę w ramach projektu pn. Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii 

– kształć się zawodowo” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 17.11.2014 r. godz. 14
15

.” 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, w 

biurze projektu pok. nr 3 budynek B szkoły, w dniu 17.11.2014 r. o godz. 14
15

. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację o wysokości kwoty, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane 

zastaną następujące informacje m.in. nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także 

termin wykonania zamówienia, warunki płatności. 

7. Informacje z otwarcia ofert przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni na 

otwarciu ofert, na ich wniosek.  

 

Zmiana załączania nr 1 do SIWZ – Formularza Ofertowego – do pobrania ze strony Zamawiającego.  

 

Zamawiający zamieścił na stronie pliki do pobrania.  

  


