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Projekt „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka” 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 

Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 

oraz ze środków budżetu Państwa 

       
Do wszystkich Wykonawców nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych 

nr 122756-2008 z dnia 06.06.2008 r. 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

1.Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą bijakową do 

frezowania poboczy 

2.Kosiarko- rozdrabniarkę bijakową boczną do traw i krzaków 

w ramach projektu „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy 

Hlinka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska –Rzeczpospolita 

Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków budżetu Państwa”. 

Zmiana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Na podst. art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wprowadza się następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

-W rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt II.I. otrzymuje brzmienie: 
Ramię hydrauliczne o parametrach: 

1.Bezpiecznik najazdowy obrotu ramienia w poziomie min 90° 

2.Bezpiecznik hydr.-gazowy podnoszenia i opuszczania ramienia 

3.Niezależny układ hydrauliczny ze zbiornikiem 

4.Chłodnica oleju wraz z termostatem 

5.Sterowanie pracą ramienia z kabiny kierowcy elektro-hydrauliczne, proporcjonalne 



6.Zakres roboczy poziomy min 5,7 m 

7.Płynne ustawienie pracy głowicy do terenu 

8.Możliwość instalowania wymiennych głowic roboczych 

9.Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika 

10.Hydrauliczny wysuw 2-go ramienia min 0,5 m 

11.Moc na hydromotorze min 56 KM 

12.Ciężar ramienia min 1200kg 

13.Wysokość transportowa i garażowa wraz z ciągnikiem max 3,2m 

14.Ramiona wzmocnione w miejscach połączeń elementami kutymi.  

 

Głowica bijakowa kosząca do traw i krzaków o parametrach: 

1.Moc na wale tnącym min 48KM 

2.Prędkość obrotowa wału koszącego min 3000 obr/min 

3.Montaż z ramieniem hydraulicznym 

4.Głowica tnąca o szerokości min 120 cm 

5.Noże tnące i rozdrabniające do krzaków o średnicy min 6cm 

6.Płozy wymienne 

7.Regulowana część przednia głowicy. 

 

Głowica do frezowania poboczy o parametrach: 
1.Wysokość ścinki 12 cm regulowana 

2.Szerokość robocza min 90 cm 

3.Montaż z ramieniem hydraulicznym 

4.Kierunek wyrzutu boczny, prawy 

5.Hydrauliczne ustawianie kąta pracy 

 

-W rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt II.II. otrzymuje brzmienie: 
Kosiarko- rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków o parametrach: 

1.Szerokość robocza od 180 do 190 cm 

2.Montowana z tyłu ciągnika 

3.Możliwość dopasowania do profilu terenu 

4.Wyposażenie w bijaki do rozdrabniania i noże 

5.Dodatkowy komplet bijaków i noży wymiennych 

6.Możliwość regulacji wysokości cięcia. 

7.Wyposażona w bezpiecznik przeciw uszkodzeniowy mechaniczny 

8.Wysów hydrauliczny w dwóch płaszczyznach. 

 

-W rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt II. dopisuje się: 
Dodatkowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia. 

1.Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie przekroczy 3 dni od telefonicznego  lub pisemnego 

powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie z pracą przedmiotu zamówienia. 

2.Wykonawca w dniu dostawy przeszkoli pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego  

z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu. 

3.Wykonawca w dniu dostawy sprzętu dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne 

do jego użytkowania, a w szczególności: instrukcję operatora w języku polskim, katalog części  

zamiennych, dokumenty gwarancyjne, świadectwa homologacji, certyfikaty zgodności CE. 

4.Wykonawca gwarantuje prawidłową współpracę dostarczonych podzespołów razem z  

ciągnikiem o parametrach wymienionych w pkt. I. „Opisu przedmiotu zamówienia”. W przypadku 

uszkodzenia nośnika narzędzi spowodowanego niewłaściwą pracą dostarczonych podzespołów 

Dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z naprawą nośnika. 

 

-W rozdziale I „Instrukcja dla wykonawców” pkt 2.11. otrzymuje brzmienie: 
Dostawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, 

opieczętowana pieczątką firmową Dostawcy i posiadać oznaczenia:  



-Oferta na udział w przetargu nieograniczonym pn: „Zakup sprzętu do ciągnika 

dla utrzymania poboczy dróg: 

1.Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą 

bijakową do frezowania poboczy 

2.Kosiarko- rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków 

w ramach projektu „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego 

i Gminy Hlinka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska 

–Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków  

budżetu Państwa”. 

Nie otwierać przed 19.06. 2008 r. godz. 11,00. 
 

-W rozdziale I „Instrukcja dla wykonawców” pkt 5.otrzymuje brzmienie: 
Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie  do 03.07.2008 r. 
 

-W rozdziale I „Instrukcja dla wykonawców” pkt 8.1 .otrzymuje brzmienie: 
Termin składania ofert do: 19.06.2008r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Prudniku, 

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik godz. 1000- I piętro biuro nr 102. 

 

-W rozdziale I „Instrukcja dla wykonawców” pkt 8.2 .otrzymuje brzmienie: 
Termin i miejsce otwarcia ofert: 19.06.2008r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik godz. 1100- I piętro. 

 

 

Powyższą zmianę należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Prudnik 11.06.2008 r.       Podpisał Kierownik jednostki 


