
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa ciągników rolniczych wraz z osprzętem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "Zakład Komunalny" sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531124805

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Podmiejska 69

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-574

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zk.opole.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zk.opole.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00033300/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-25 09:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00031995/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Trzy fabrycznie nowe, homologowane kołowe ciągniki rolnicze, tego samego typu i modelu, o
masie własnej w zakresie 1000 ÷ 1250 kg, z napędem na 4 koła, napędzane silnikiem
spalinowym o mocy znamionowej w zakresie 25 ÷ 30 kW, wyposażone w klimatyzowane kabiny
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operatora.
2. Osprzęt kompatybilny z ww. ciągnikami:
a) ładowacz czołowy z łyżką do materiałów sypkich i systemem szybkiego mocowania łyżki oraz
przeciwwagą, zamontowany do jednego z ww. ciągników -1 szt.
b) aerator pasywny z tylnym wałem ugniatającym -1 szt.
c) pług do odśnieżania -2 szt.
d) zamiatarka walcowa z napędem hydraulicznym -2 szt.
e) glebogryzarka -1 szt.
f) kosiarka bijakowa -2 szt.
g) piaskarka komunalna -2 szt.
h) kosiarka międzyosiowa -2 szt.
i) dmuchawa ciągnikowa -2 szt.
j) przyczepa ciągnikowa homologowana -2 szt.

3. Ciągniki i przyczepy muszą posiadać wyposażenie wymagane aktualnymi przepisami,
umożliwiające dopuszczenie do ruchu oraz dokumenty niezbędne do rejestracji i ewidencji
pojazdów.
4. Oferowane ciągniki rolnicze nie mogą być prototypami i muszą pochodzić z produkcji seryjnej
z zastosowaniem głównych podzespołów, w szczególności silnika napędowego i
homologowanej kabiny, tej samej marki co ciągniki.
5. Dostarczone ciągniki rolnicze i wszystkie ww. urządzenia muszą być wykonane wyłącznie z
nowych części, w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii
Europejskiej, potwierdzony deklaracją zgodności WE i oznaczeniem CE (Conformité
Européenne) na wyrobie oraz muszą być przystosowane do eksploatacji w warunkach
klimatycznych Polski, w tym do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu
nieogrzewanym i wentylowanym. 
6. Nie dopuszcza się pojazdów oraz osprzętu wykorzystywanego do celów demonstracyjnych. 
7. Wymagany rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021. 
8. Okres gwarancji na ciągniki: 
- 60 miesięcy lub 5000 godzin pracy od daty podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego. 
9. Okres gwarancji na wszystkie urządzenia, stanowiące osprzęt ciągników, wymienione w
pkt.3.2 ppkt.2 lit a-j):
- 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu gwarancyjnego, przy czym czas
reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii i awaria powinna być
usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku skomplikowanej awarii.

Po zmianie: 
1. Trzy fabrycznie nowe, homologowane kołowe ciągniki rolnicze, tego samego typu i modelu, o
masie własnej w zakresie 1000 ÷ 1700 kg, z napędem na 4 koła, napędzane silnikiem
spalinowym o mocy znamionowej w zakresie 25 ÷ 35 kW, wyposażone w klimatyzowane kabiny
operatora.
2. Osprzęt kompatybilny z ww. ciągnikami:
a) ładowacz czołowy z łyżką do materiałów sypkich i systemem szybkiego mocowania łyżki oraz
przeciwwagą, zamontowany do jednego z ww. ciągników -1 szt.
b) aerator pasywny z tylnym wałem ugniatającym -1 szt.
c) pług do odśnieżania -2 szt.
d) zamiatarka walcowa z napędem hydraulicznym -2 szt.
e) glebogryzarka -1 szt.
f) kosiarka bijakowa -2 szt.
g) piaskarka komunalna -2 szt.
h) kosiarka międzyosiowa -2 szt.
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i) dmuchawa ciągnikowa -2 szt.
j) przyczepa ciągnikowa homologowana -2 szt.

3. Ciągniki i przyczepy muszą posiadać wyposażenie wymagane aktualnymi przepisami,
umożliwiające dopuszczenie do ruchu oraz dokumenty niezbędne do rejestracji i ewidencji
pojazdów.
4. Oferowane ciągniki rolnicze nie mogą być prototypami i muszą pochodzić z produkcji seryjnej
z zastosowaniem głównych podzespołów, w szczególności silnika napędowego i
homologowanej kabiny, tej samej marki co ciągniki.
5. Dostarczone ciągniki rolnicze i wszystkie ww. urządzenia muszą być wykonane wyłącznie z
nowych części, w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii
Europejskiej, potwierdzony deklaracją zgodności WE i oznaczeniem CE (Conformité
Européenne) na wyrobie oraz muszą być przystosowane do eksploatacji w warunkach
klimatycznych Polski, w tym do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu
nieogrzewanym i wentylowanym. 
6. Nie dopuszcza się pojazdów oraz osprzętu wykorzystywanego do celów demonstracyjnych. 
7. Wymagany rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021. 
8. Okres gwarancji na ciągniki: 
- 60 miesięcy lub 5000 godzin pracy od daty podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego. 
9. Okres gwarancji na wszystkie urządzenia, stanowiące osprzęt ciągników, wymienione w
pkt.3.2 ppkt.2 lit a-j):
- 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu gwarancyjnego, przy czym czas
reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii i awaria powinna być
usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku skomplikowanej awarii.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą: 
Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

Po zmianie: 
Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby,Przyczepy lub
naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych
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