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L.dz. PP/670/2021            Bogatynia, 14.05.2021r. 

 

 

Dotyczy: postępowania zakupowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.32/MS/PP/2021 Zakup i dostawa maszyn komunalnych i sprzętu 
ogrodniczego. 

 

Zamawiający – MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu zakupowym wpłynęło od Wykonawcy pytanie, na które 
udziela odpowiedzi: 

Pytanie Wykonawcy: 
Czy jeśli chodzi o kosiarkę tylno-czołową z punktu 1.4., punkt Przekładnia napędzana WOM 540 
obr./min. to w przypadku chęci montażu kosiarki na przód ciągnika większość znormalizowanych 
ciągników ma prędkość obrotową wałka WOM 1000obr/min i montując kosiarkę z przekładnia 
540obr/min uszkodzą Państwo kosiarkę. Bardzo proszę o informację czy nie jest ro błąd 
w parametrach przetargowych? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Pomimo nazwy kosiarka tylno-czołowa-rozdrabniacz, w przypadku Zamawiającego kosiarka 
montowana będzie tylko i wyłącznie z tyłu ciągnika, dlatego też w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia jest wartość 540 obr/min.  
We wszystkich ciągnikach Zamawiającego jest możliwość ustawienia wałka WOM na prędkość 
540 lub 1000 obr/min. Dlatego Zamawiający dopuszcza kosiarkę z przekładnią 1000 obr/min.  

W związku z powyższym modyfikuje się Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części D, gdzie do 
parametru „Przekładnia napędzana WOM 540 obr./min. dodaje się „ lub 1000 obr./min.” 
Zmienia się również nazwa Części D na „ Kosiarka bijakowa-rozdrabniacz”. 

W związku z tym, zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, Formularza 
ofertowego oraz Załącznika nr 1.4. do Formularza ofertowego – zmiany oznaczono kolorem 
niebieskim. 

W pozostałym zakresie zapisy Ogłoszenia/SWZ nie ulegają zmianie. 

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział 
w przedmiotowym postępowaniu. Treść Ogłoszenia/SWZ należy odczytywać wraz 
z odpowiedziami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 
 

Z poważaniem 
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