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             Pabianice, dnia 14.06.2021 r. 

 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. „Dostawa ciągnika wraz z 
osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice”. 
 

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ oraz zmiany SWZ 
 

Zamawiający, Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy działając na podstawie art. 
art. 284 ust. 2 , 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej zapytanie 
Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzieloną 
odpowiedzią oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści 
SWZ w sposób opisany poniżej: 
 
Pytanie dot. „Część I pkt 8 
Czy Zamawiający dopuszcza rozłączanie napędu a tym samym hamowanie oraz zmianę 
kierunku jazdy przy zastosowaniu rewersu elektrohydraulicznego bez użycia sprzęgła ? 
Uzasadnienie: Przy pracach z kosiarką z wykorzystaniem prędkości biegu pełzającego, 
zatrzymanie ciągnika oraz zmiana kierunku jazdy następuje bez użycia sprzęgła- zgodnie z 
wymogami Zamawiającego” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozłączenie napędu poprzez rewers elektrohydrauliczny bez użycia 
sprzęgła. 
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp 
dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób: 
 
1.W załączniku nr 1 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w tabeli pt.: 
„ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA 
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU- dla CZĘŚĆ I- CIĄGNIK ROLNICZY w pkt 8 tabeli w 
kolumnie- Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: 
Było: 
8. Funkcja sprzęgła w hamulcu pozwalające odłączyć napędu w momencie naciśnięcia pedału 
hamulca. 
Zostaje zmienione na: 
8. Funkcja sprzęgła w hamulcu pozwalająca odłączyć napęd w momencie naciśnięcia pedału 
hamulca lub Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: rozłączenie napędu poprzez rewers 
elektrohydrauliczny bez użycia sprzęgła. 

 
2.  W załączniku nr 3 do SWZ (Wzór formularza ofertowego) w części C dotyczącej części I w 
pkt 2 w tabeli pt.: „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I 
WYPOSAŻENIA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU- dla CZĘŚĆ I- CIĄGNIK 
ROLNICZY w pkt 8 w kolumnie- Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: 



Było: 
8. Funkcja sprzęgła w hamulcu pozwalające odłączyć napędu w momencie naciśnięcia pedału 
hamulca. 
Zostaje zmienione na: 
8. Funkcja sprzęgła w hamulcu pozwalająca odłączyć napęd w momencie naciśnięcia pedału 
hamulca lub Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: rozłączenie napędu poprzez rewers 
elektrohydrauliczny bez użycia sprzęgła. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający, w związku z udzieloną odpowiedzią, działając na podstawie art. 
286 ust. 1 i 3  ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ także w zakresie terminu składania 
i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą  (dla części I i części II), w następujący 
sposób: 
1.w rozdziale 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pt.: Termin składania i 
otwarcia ofert, w punktach 14.3 i 14.4: 
Było: 
14.3. Termin składania ofert: 16 czerwca 2021 roku godzina 9.00. 
14.4. Termin otwarcia ofert: 16 czerwca 2021 roku godzina 12.00. 
Zostanie zmienione na: 
14.3. Termin składania ofert: 17 czerwca 2021 roku godzina 9.00. 
14.4. Termin otwarcia ofert: 17 czerwca 2021 roku godzina 12.00. 
 
2. w rozdziale 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pt.: Termin zwi ązania 
ofertą, w punkcie 15.1: 
Było: 
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15 lipca 2021 roku. 
Zostanie zmienione na: 
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16 lipca 2021 roku. 
 
 
Zamawiający załącza do niniejszego pisma ujednolicone po zmianach z 14.06.2021 r. 
załączniki: załącznik nr 1 do SWZ i załącznik nr 3 do SWZ. 
 
 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do SWZ- po zmianach SWZ z 14.06.2021 r. 
2. Załącznik nr 3 do SWZ- po zmianach SWZ z 14.06.2021 r. 
 
 

Wójt Gminy Pabianice 
 
/-/Marcin Wieczorek 

 
 
 
 


